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SOTEKON EDUSTAJISTO       

Aika: KE 19.8.2015 klo 15 
Paikka: Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 11 hlöä, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 
  1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
   Puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan poissa ollessa tämän  

  kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helga Nurminen-Ekholm 
         
  2.  Ilmoitusasiat 

Invaleiri ma 22. - ke 24.6. Kurenniemen leirikeskuksessa; viimehetken 
sairastapausten johdosta osallistujia vain kymmenkunta. Avustajia oli 
riittävästi ja sateisesta säästä huolimatta palaute positiivista. Mikäli 
kaupungin ja seurakunnan rahallinen tuki säilyy, järjestetään leiri myös 
ensi vuonna,  

 
SoTeKo -piknik Siltasaaren puistoalueella ke 1.7. klo   
 12-15; väkeä oli edelliskertaan verrattuna mukavasti enemmän. 
Aurinkoisessa säässä pelattiin mölkkyä, jumpattiin virran varrella, grillattiin 
ja syötiin eväitä. 

 
3.  Järjestöavustukset  

  Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 4.6.2015 SoTeKon kirjeeseen  
  23.5. koskien pienentyneitä järjestöavustuksia ja järjestöiltä perittäviä  
  tilavuokria: 
 
  1. Kirjeen toive otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan laadittaessa  
  seuraavan vuoden talousarviota.  
  2. Lautakunta järjestää tilavuokrien perimisestä ja niiden tasosta  
  kokouksen yhdessä teknisen ja sivistystoimen kanssa ennen seuraavan  
  vuoden talousarvion laadintaa. Kokouksessa pyritään löytämään  
  yhteinen kestävä käytäntö tilavuokrien perimisestä ja tasosta eri  
  toimialojen järjestöiltä. 

  
4. Toimintasuunnitelmaa ja tulevia tapahtumia: 
   

Ikääntyneiden terveyden päivä Heinolan WPK-talolla  
26.8.2015 klo 10-14. Päätettiin että SoTeKolla ei ole omaa pistettä 
tapahtumassa. Ollaan mukana jäsenjärjestöjen kautta ja tiedotetaan 
tapahtumasta. 
  
Vanhusten viikko 4.-11.10.2015; Vanhusneuvosto järjestää 
vanhustenviikon juhlan WPK-talolla 8.10. klo 12-15. Pääpuhujana Eeva 
Kuuskoski.  
 
Päätettiin järjestää tammikuun lopulla SOTESOTKU-seminaari johon 
pyydetään viranomaisia ja päättäjiä kertomaan selkokielellä ja 
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käytännöntasolla kansalaisille miten tehdyt budjettipäätökset vaikuttavat. 
Paikkana olisi WPK-talo. 
 
SoTeKon Varainkeruutapahtuma/myyjäiset syksyllä Syrjälän juhlasalissa  
 torstaina 22.10. klo 9-17. Järjestöt voivat jo ilmoittautua Jussi Varjolle, 
pöytäpaikka salissa on ilmainen.  

 

5.  Muut esille tulevat asiat 
 
  Vapaaehtoistoiminnan messut Lahden Fellmannissa 9.9. klo 10-14 
 

Syrjälän salissa 22.9. klo 14-16 VAPAAEHTOISTOIMINTA 
HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ –yleisöluento 
 
Koulutusilta saattohoidon tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille 
aloittelijoille 13.10. klo 12-16 
 
Hengitysyhdistys aloittaa yhdessä AGA:n kanssa Happiliikkujat-
jumpparyhmän. Kokoontuminen joka toinen maanantai Tuttavantuvalla. 
 
Selkäyhdistyksen vesijumpat uimahalliremontin takia korvattu muilla 
liikuntaryhmillä; uutuuksina mm. frisbeegolf, miesten kuntojumppa ja 
jooga. 
 

6. Seuraava kokous   
  Tiistaina 15. 9. klo 14 Terveystuvalla, Torikatu 13 ovi G 2 krs.  
  ( kahvilan viereinen ovi ). Tutustutaan samalla tuvan toimintaan. 
 
7. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 
 
 
 
LIITE: osallistujalista 
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