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SOTEKON EDUSTAJISTO       

Aika: KE 20.5.2015 klo 15 
Paikka: Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 18 henkilöä, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 
  1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
   Puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki avasi kokouksen. 
      
  2.  Järjestäytyminen 
   Päätettiin että Outi Rautkoski jatkaa sihteerinä ja rahastonhoitajana sekä  

  huolehtii tiedotuksesta apunaan puheenjohtaja sekä Jussi   
  Varjo. 
 
 3 . Ilmoitusasiat 
  Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Lehtimäki ja  
  varapuheenjohtajana jatkaa Markku Sorsa. Vuoden kukan sai sihteeri  
  Outi Rautkoski. 
 
  SoTeKon facebook-sivut on poistettu vähäisen käytön vuoksi.  
  Tiedotuskanavana toimii edelleen www.heinolansoteko.weebly.com 
   
  Helmikuussa Jussin laatimaan kyselyyn SoTeKon nettisivuista saatiin 27  
  vastausta. Vastanneet kokivat että sivut antavat hyvin tietoa   
  jäsenyhdistyksistä ja ne koetaan helppohoitoiseksi sekä monipuoliseksi.  
  Eniten sivuilta haetaan  tietoa jäsenyhdistyksistä ja ajankohtaisista  
  asioista. Vastaajien mielestä SoTeKon toiminnassa tärkeintä on  
  jatkossakin yhteistyön lisääminen. 
 
  Ytyä yhdistystyöhön-projekti on päättynyt 31.3.15. Jussi Varjon työsuhde  
  kuitenkin jatkuu  Jyränkölässä elokuun loppuun asti ja työnkuvaan kuuluu 
  edelleen päivittää sivuja ja avustaa SoTeKon yhteisissä tapahtumissa. 
 
4.  Plaani News-nettilehtihanke 
  Jussi on tiedustellut kirjeitse SoTeKon yhdistyksiltä halukkuutta osallistua 
  sisällön tuottamiseen. Muutama yhdistys sekä SoTeKo yhteisesti on  
  luvannut olla mukana. Jyränkölä hakee hankerahoitusta Päjänne- 
  Leaderiltä ja päätös siitä tulee elo-syyskuussa. 
 
5.  Järjestöavustukset  

  Kaupunginvaltuusto pienensi järjestöavustusten määrärahoja  
  edellisvuodesta joten tänä vuonna saadut avustukset vähenivät melkein  
  kaikilla puoleen entisestä. SoTeKo sai avustusta 175 euroa.  
   
  Koska toiminta-avustus on monelle pienelle yhdistykselle tärkeä apu ja   
  useat yhdistykset joutuvat vielä maksamaan pienentyneitä   
  avustuksia takaisin tilavuokrina kaupungin tekniselle toimelle ,  
  päätettiin että Helga ja puheenjohtaja laativat SoTeKon nimissä  
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  kannanoton sosiaali- ja terveyslautakunnalle seuraavaan kokoukseen  
  asian ottamiseksi uudelleenkäsittelyyn ja mm. yhdistyksille vapautusta  
  tilavuokrista.      

 
6. Toimintasuunnitelmaa ja tulevia tapahtumia: 
   
  Toripäivä toukokuussa ? - päätettiin että ei järjestetä nyt keväällä 
 
  Heinolan kaupunki järjestää ikäihmisten Liikunnalliset   
  kesäkarkelot keskiviikkona 3.6.2015 klo 9-12    
  Maaherranpuistossa. SoTeKo on välittänyt tietoa tapahtumasta  
  jäsenyhdistyksilleen. 
 
  Invaleiri ma 22. - ke 24.6. Kurenniemen leirikeskuksessa. Hinta 30 €. Ilm. 
  ma 25.5. mennessä diakoniatoimistoon, p. 044 059 3427. Lisätiedot  
  Maria-Leena Hakkarainen, p. 050 595 8859. Leiri kiinnostaa edelleen ja  
  tulijoita olisi enemmän kuin pystytään ottamaan.  
  
  Piknik-tapahtuma päätettiin pitää Siltasaaren puistoalueella ke 1.7. klo  
  12-15. Invalidit lupasivat tuoda mölkyn + muita pihapelejä. Vapaata  
  seurustelua, leikkimielistä kisailua ja toisiin tutustumista omin eväin  
  järjestöihmisten kesken. Raunioteatterissa mahdollisuus myös grillata, 
 
  SoTeKo:n yhdistyksillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa  
  Ikääntyneiden terveyden päivässä Heinolan WPK-talolla  
  26.8.2015 klo 10-14. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumaan  
  14.8.2015 mennessä johanna.saarinen@heinola.fi puh. 050 595 8854 tai  
  kirsi-marja.vihervaara@heinola.fi 044 797 6939. 
 
  Varainkeruutapahtuma/myyjäiset syksyllä. Syrjälän juhlasali on jo varattu  
  torstaille 22.10. klo 9-17.  
 

 
7.  Muut esille tulevat asiat 
  Yhdistysten syyskauden päivystykset ja tilavaraukset   
  Tuttavantuvalla pyydetty ilmoittamaan kirjallisena Tuttavantuvalle  
  29.5.2015 mennessä.  
 
  Yhdistysten infokansiot poistetaan Tuttavantuvalta tilanpuutteen,  
  vähäisen käytön ja päivittämisen hankaluuden takia. Tiedot  
  yhdistyksistä voidaan hakea  mm. SoTeKon nettisivuilta.  Myös  
  vanhentune et yhdistysesitteet on siivottu pois. 
   
  Diakoniatyöntekijät ja kotipalvelu ovat huolissaan   
  päihdeongelmien lisääntymisestä heinolaisten vanhusten keskuudessa.  
  Tiedusteltiin onko yhdistyksissä huomattu asiaa ja keskusteltiin voidaanko 
  asialle tehdä mitään. Tärkeää on tiedostaa asia ja nostaa vaikea asia  
  julkiseen keskusteluun. Päätettiin ehdottaa järjestäjille että aihetta  
  käsiteltäisiin em. ikääntyneiden terveyden päivässä elokuussa. Esim.  
  luento aiheesta alkoholi ja lääkkeet & sairaudet .   
 
8. Seuraava kokous   
  Tuttavantuvalla ke 19.8. klo 15  
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9. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20 
 
 
 
LIITE: osallistujalista 
 
 
 


