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SONKAJÄRVI

Perustettu 1922

Pinta-ala 1577 km2

Väkiluku n. 4100

Sukeva n. ¼, välimatka Sukeva-Sonkajärvi 25 km

Lähimmät kaupungit: Iisalmi 39 km, Kajaani 49 km



LÄHIDEMOKRATIA

Mahdollisuus vaikuttaa asioihin:

keskustelufoorumi >< päätöksenteko

budjetti

”Oikeus olla päättämässä työ-, asuin-

tai muista lähiympäristöä koskevista 

asioista”



LÄHIDEMOKRATIA

Asukkaiden kiinnostus palvelujen lisäksi 
omaan lähiympäristöönsä liittyvistä 
kysymyksistä

Alueellinen toiminta vahvistaa 
identiteettiä

Vuorovaikutus alueen asukkaiden 
kanssa

Yhteinen näkemys alueen kehittämisestä

Asukkaiden omaehtoisen aktiivisuuden 
tukeminen – alue vahvistuu

 www.vm.fi/julkaisut Alueellista demokratiaa? Pihlaja - Sandberg

http://www.vm.fi/julkaisut
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Sukevan aluelautakunnan toiminta 

vuodesta 1989 alkaen (vapaakuntakokeilu) 

osana Sonkajärven kunnan 

organisaatiota – budjetti – taloudellinen 

päätösvalta - mitä keskitetysti, mitä paikallisesti

(jääalueet, ladut, koneet ja laitteet huolto ym. Maa-alueiden 

vuokrat, laavukota, minigolf ym.)

vrt. Rovaniemi

Toiminta-ajatus: Sukevan aluelautakunta 

turvaa yhteistyössä muiden lautakuntien 

kanssa kunnalliset lähipalvelut Sukevan 

alueen asukkaille sekä vahvistaa Sukevan 

alueen yhteisöllisyyttä.
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Aluesihteeri – Asiointipiste – käytännön 

toiminta – koordinointi
●) toimisto v. 1989 ●) toimintojen yhtenäistäminen v. 1994 ●) tietoverkon         

kehittyminen v. 1995 ●) Asiamiespostipalvelut v. 1996 ●) Yhteispalvelu –

nimi v. 1997 ●) muutto v. 2016 ●) Matkahuollon pakettipalvelut v. 2016 

●) Asiointipiste –nimi käyttöön v. 2018 ●) omatoimikirjasto v. 2018

Eri toimialueiden kanssa tehtävä 

yhteistyö

Kyläillat, tapahtumat, Kyläkeskus

Järjestöjen toiminta, vapaaehtoistyö, 

talkoot



SUKEVAN KYLÄKESKUS

 Oppikoulu toiminut Sukevalla vuodesta 1934

 Uuden yhteiskoulu -rakennuksen rakennustyöt 

v. 1962

 Nykyiset toiminnot:

- kansalaisopiston piirit v:sta 1990

- kuntosali v:sta 1991

- matonpesupaikka v:sta 1992

- liikuntasali (koulu, järjestöt, yksityiset)

- järjestöjen kokoontumiset

- ystävänkammari

- nuorisotila

- myyjäiset, perhe- ym. juhlat, tapahtumat

- Soten päivätoiminta
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Vahvuuksia    Hyvä sijainti ja liikenneyhteydet

- Sukevalla on vahva identiteetti ja 

kyläyhteisö, turvallisuus

- itsellisyys koetaan tärkeänä

- paikalliset yrittäjät mukana 

- paikallinen järjestötoiminta on 

vireää ja monipuolista (Järjestön oma toiminta sekä 

yhteiset tapahtumat: Lohirannan rompepäivät ja 

kylämarkkinat, Original Sukeva, Hölkkätapahtuma, Kekrijuhla, 

Joulumyyjäiset, Kuutamohiihto, Laturetki + jälkihiki)

- Asiointipiste/kirjasto (myös omatoimi)

välitön yhteydenpito, kyläläisten                  

kohtaamispaikka 



Esim. Kela ja vero, 

VR:n lipunmyynti, 

tilavaraukset,

kalastusluvat ,

opastus, neuvonta
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 Haasteita:

- maaseudun tulevaisuus; 
väestökehitys, palvelut

- aluelautakunnan toiminta

Sonkajärven ja Sukevan taajamien 
palvelujen säilyminen ja kehittäminen on 
kaikkien kylien elinvoimaisuuden ehto.

(kuntastrategia)

- tiedonkulku toimijoiden välillä: 

tiedetään, mitä suunnitteilla –

tiedottaminen, vaikuttaminen

- aktiivisuus, sitoutuneisuus 
järjestöissä ja aluelautakunnassa

- digitaaliset palvelut
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Sukevan aluelautakunnan ja 

Asiointipisteen toiminta

- tekemisen kautta toteutuvaa

- sektorirajoja rikkovaa asukkaiden 

osallistumista ja osallisuutta

- vaikutetaan välittömästi asukkaiden 

tarvitsemiin palveluihin ”Me uskalletaan 

olla omana 

itsenämme ja 

sallitaan se myös 

muille”






