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SOTEKON EDUSTAJISTO       

Aika: ti 23.8.2016  klo 14 - 15.30 
Paikka: Tuttavantupa, ,Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 15 henkilöä, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki avasi kokouksen. Todettiin paikalla olevan 15 
yhdistysten edustajaa. 

 
2. Ilmoitusasiat 

- Vammaisten leirille osallistui 11 henkilöä joilla jokaisella avustaja. Paikalla 
olijoiden mukaan leiri oli erittäin onnistunut. 
- SoTeKo-piknik vietettiin Siltasaaressa to 11.8. klo 12-15; grillattiin makkaraa, 
pelattiin mölkkyä ja vaihdettiin kuulumisia. Tapahtumaan osallistui 14 henkilöä. 
 
- Heli kertoi Terveystuvan syksyn ohjelmasta; yli 70-vuotiaille liikuntaryhmiin 
osallistuminen on ilmaista, nuoremmille 50 e / vuosi, liikuntabussi aloittaa 
kuljetukset 8.9.  
Uimahallin remontti pitäisi valmistua tämän vuoden aikana ja aukeaa yleisölle 
tammikuussa 2017.  

               
3. PlaaniNews-hanke: 

- Nettilehti avattu osoitteessa plaaninews.fi, paperinen versio ilmestyy syksyllä. 
Lyhyitä juttuja , kuvia, tapahtumatiedotteet Jussille jussi.varjo@jyrankola.fi tai 
suoraan plaaninews.fi-sivujen lähetä juttu-lomakkeella. 
- Hanke järjestää yhdistyksille syksyllä maksuttomia koulutuksia : 
 
 Viestintäkoulutus to 1.9.2016 klo 17-20. Kouluttajana toimii Vuoden 
 viestintäammattilainen 2015 Heidi Korva Communikésta  
 

           Miten paikallisten yhdistysten yhteistyötä voitaisiin lisätä? Ideointi- 
             tilaisuus to 15.9. klo 17-20 Syrjälän salissa. Tilaisuuden vetäjänä Pihla  
             Ruuskanen Setlementtiliitosta. Ilmoittautumiset jussi.varjo@jyrankola.fi tai  
                     p.044 797 2468 

 
 

4. Toimintasuunnitelman toteuttaminen 

- Hobby- harrastemessut su 4.9.klo 12-17 Heinolan lukion tiloissa;  

              SoTeKon "osastolle" tulossa Sydänyhdistys, Selkäyhdistys,   
              Heinolan seudun Invalidit, Hengitysyhdistys, Reumayhdistys,   
              Raittiusyhdistys, AVH-kerho, Tuttavantupa 
 
                     Messupöytien järjestely perjantaina 2.9. (klo 15-18) ja sunnuntaina klo  
  11.30 mennessä. Päätettiin teettää SoTeKo:lle oma roll up- juliste tulevia  
  messu-ja tapahtumia varten. Sihteeri pyytää tarjouksia   
  paikallisilta tekijöiltä, hinta tod.näköisesti 100-180 euroa 
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            - Kaupungin tuleva toiminta-avustusmääräraha yhdistyksille budjetoidaan nyt  
            syksyllä. Päätettiin laatia SoTeKon nimissä päättäjille kirje jossa vaaditaan      
                               määrärahojen palauttamista ainakin vuoden 2014 tasolle ja kaupungin       
             yhdistyksiltä perittäviin tilavuokriin helpotusta. Sihteeri ja puheenjohtaja laativat      
                               kirjeen joka lähetetään sosiaali-ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle ,  
            sosiaali- ja terveysjohtajalle, sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston  
            puheenjohtajille. Tarvittaessa voimme käydä henk.kohtaisesti kertomassa  
            muutaman yhdistyksen edustajan delegaatiota yhdistysten tilanteesta. 

 
- Vanhustenviikko 2.-9.10.2016; meiltä ei omaa tapahtumaa, vaan osallistutaan 
kaupungin ja mahdollisesti Jyränkölän tapahtumiin. 
 
- SoTeKon Varainkeruutapahtuma/myyjäiset  to 27.10. klo 9-15 Jyränkölän 
salissa, vielä voi ilmoittautua mukaan. Paikat ovat SoTeKon järjestöille ilmaiset. 
Toivottiin että myynnissä ei olisi pelkästään kirpputoritavaraa. 
 
 

     5.   Muut esille tulevat asiat 
  

            - Heinolan WPK-talolla järjestetään Liikuttava vanhuus-tapahtuma   
            ikäihmisille ke 7.9.2016 klo 10-13. Maksuttomassa tapahtumassa on luvassa  

            tietoa mm. ravitsemuksesta ja diabeteksesta, pääpuhujana   
            ravitsemusterapeutti Hanna Partanen.  

           
           - Matka hyvään kuntoon rekka-kiertue pysähtyy 23.9. Heinolan torille,    

 tapahtumassa voi mm. testauttaa kuntonsa ilmaiseksi.  
 
- Risto Laurila muistutti yhdistyksiä vaalikeräykseen ilmoittautumisesta. 
 
- Muistutettiin että Tuttavantuvalla kokoontuvien pitäisi joka kokoontumiskerta 
täyttää osallistujalista; yhdistys, osallistujan nimi tai nimikirjaimet, mies/nainen, 
ikä . Listakansio löytyy kokoushuoneesta. 
 

      6.  Seuraava kokous  
           - tiistaina 15.11.2016 klo 16 Tuttavantuvalla 
 
      7.  Kokouksen päättäminen  
           Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 15.30 

 


