SALLA – KAUKANA KAIKESTA, LÄHELLÄ SINUA
Sallan kunta järjesti kaikille avoimen kuntastrategian esittelytilaisuuden kunnanviraston
valtuustosalissa maanantaina 22.1.2018. Tilaisuus houkutteli paikalle kourallisen kuntalaisia. Tilaisuudessa esiteltiin uuden kuntastrategian Salla – kaukana kaikesta, lähellä sinua yhdessä enemmän elinvoimaa toimeenpanoa sekä toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseksi sekä kunnan elinvoiman lisäämiseksi.
Aluksi kunnanjohtaja Erkki Parkkinen esitteli valtuuston joulukuussa hyväksymää kuntastrategiaa. Strategiassa on kolme painopistettä ja tavoitetta vuodelle 2018. Kunnan elinvoiman takeena on laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut. Kuntalaisia
haastetaan, motivoidaan ja tuetaan osallistumaan ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Tarkoituksena on luoda vaikuttamisen toimintamalli ja vahvistaa demokratiaa. Strategian kolmas painopiste kertoo kansainvälisen Sallan elinvoiman perustuvan luontoon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Uudenlaisia toimintatapoja otettiin käyttöön jo viime vuoden puolella, jolloin järjestettiin ItäLapin kuukkeli twiittaa – tulevaisuustyöpajoja yhdessä Lapin liiton kanssa. Sallassa toteutettiin myös Torstai on toivoa täynnä –iltamat eri kylissä sekä hyväntekeväisyyskaraoket
yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kumppanuussopimuksia on tehty jo viime vuoden puolella
järjestöjen ja yhdistysten kanssa esimerkiksi tapahtumien kahvitusten järjestämisen suhteen. Kuntalaisille järjestettiin myös hyvinvointikysely, jonka tuloksia talous- ja kehittämisjohtaja Kirsi Kangas esitteli.
Hyvinvointikyselyn tulosten mukaan sallalaiset kokevat elinympäristön toimivuuden ja viihtyvyyden hyväksi tai melko hyväksi erityisesti ulkoilureittien ja latujen, vesihuollon toimivuuden ja ympäristön siisteyden näkökulmasta. Sen sijaan teiden kunto, kierrätysmahdollisuudet ja leikkikentät koettiin huonosti toimiviksi. Alueen elinvoiman edistämisen keinoista
alueen markkinointi koettiin hyväksi, kun taas työllistymismahdollisuudet ovat heikot. Osallistumisen ja demokratian edistämisen keinoista kuntalaiset arvelivat kuntavaaleissa äänestämisen olevan paras keino, samoin toiminen yhdistyksissä ja kyläseuroissa. Sen sijaan huonoina koettiin mahdollisuudet valmisteluasiakirjojen kommentointiin, kuntalaiskyselyiden järjestäminen ja palveluiden kehittäminen palautteiden kautta. Kokonaisuutena
sallalaiset kokevat asumisen Sallassa miellyttäväksi ja turvalliseksi. Yksinäisyyttä kokee
vain pieni osa asukkaista, vaikka yhden henkilön talouksia on Sallassa melkein puolet (44
%) kaikista talouksista. Tämä tarkoittanee sitä, että yhteisöllisyys elää vahvana sallalaisissa.
Hyvinvointikyselyn tulokset poikivat keskustelua myös maanantaiseen tilaisuuteen osallistuneiden keskuudessa. Yleisön joukosta ehdotettiin esimerkiksi säännöllistä kunnanjohtajan kyselytunnin järjestämistä ja nettitiedottamisen säännöllisyyttä ja parempaa löydettävyyttä. Toisaalta haluttiin vielä myös muistaa niitä, joilla ei nettiyhteyttä tai sen käyttömahdollisuutta ole ja muistutettiin esimerkiksi puhelinnumeron lisäämisestä kunnan tiedotteisiin, jotta tarvittaessa lisätietoja saa myös oikealta henkilöltä pelkän nettiosoitteen lisäksi.
Netin lisäksi kaipailtiin vielä myös esimerkiksi kirjastolla luettavissa olevia paperiversioita
eri tiedotteista.

Hyvinvointikyselyn tulokset otettiin vahvasti huomioon vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Esimerkiksi leikkikenttiin haluttiin panostaa budjetoimalla varoja Sallatunturin ja kirkonkylän lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. Lisäksi keskeisenä toimenpiteenä kuntastrategian toteuttamisessa on luoda kuntalaisten joustavan osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollistava toimintamalli. Verkostomainen yhteistyö on läpileikkaava toimintatapa kaikissa kunnan toiminnoissa. Kunta jatkaa hyvinvointikyselyn järjestämistä, kylätapahtumia,
yhteisiä tilaisuuksia ja tekemistä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Kylärahan aktivointiosa takaa osaltaan kylien osallistumista. Sen mukaan kylärahan jakoperusteesta 2/3
perustuu sopimukselliseen kumppanuuteen ja siihen perustuvaan toimintaan taikka omaehtoiseen aktiiviseen elinvoimaa ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
Verkostomainen toimintatapa työllisyyden edistämisessä tarkoittaa, että yritetään löytää
uusia työllistymisen mahdollisuuksia kolmannen sektorin ja kunnan kanssa. Tämä edistäisi
työttömille hallituksen toimesta laaditun aktiivimallin toteuttamista. Yhdistykset ja kunta
voisivat yhdessä auttaa työtöntä toteuttamaan vaaditun 18 h työn kolmen kuukauden aikana.
Osallisuuden edistämiseksi toteutetaan asiakasraateja, asiakas- ja palvelukyselyitä sekä
solmitaan uusia kumppanuussopimuksia kolmannen sektorin kanssa. Digitalisaation ja
muiden toimenpiteiden avulla kehitetään palveluiden laatua ja saavutettavuutta. Tällä tavalla pyritään vahvistamaan kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksia sekä
vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kunnan palvelut pyritään järjestämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Talous- ja kehittämisjohtaja Kirsi Kangas esittelee hyvinvointikyselyn tuloksia

