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SOTEKON EDUSTAJISTO       

Aika: ti 15.11.2016  klo 16-17 
Paikka: Tuttavantupa, ,Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 16 hlöä, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki avasi kokouksen. Sihteerinä toimi Outi 
Rautkoski. 

 
2. Ilmoitusasiat 

            - Hobby-messut su 4.9. : väkeä kävi hyvin ja yhteistyö järjestöjen kesken toimi. 
            Koko katsomonpuoleinen seinusta salista oli SoTeKon järjestöjen käytössä.  

- Sotekon myyjäiset to 27.10. : parhaiten myytiin arpoja. Väkeä oli mukavasti. 
Jatkoa ajatellen myyntiaika voisi olla vieläkin lyhyempi/ tiiviimpi. Etukäteen 
kannattaisi vähän sopia mitä kukin myy, tapahtumaa voisi elävöittää musiikilla 
ja juontajalla. 

    
            

3. PlaaniNews-hanke: 
Viestintäkoulutus yhdistyksille oli to 1.9.2016  
Miten paikallisten yhdistysten yhteistyötä voitaisiin lisätä? Ideointitilaisuus to  
15.9. peruuntui 
Some-koulutus yhdistyksille oli ti 18.10  
Paperilehti ilmestyy 19.11. 
Vietinnän työpaja 8.12. klo 17 
Hanke kestää 02/2017 asti, jatkoa on haettu 
 

4. Toimintasuunnitelman toteuttaminen ja taloustilanne 
 

            - 3.9.16 toimitettu kirje Sosiaalilautakunnan pj:lle sekä sosiaalijohtajalle  
           toiminta-avustusmäärärahojen lisäämiseksi ja tilavuokrista neuvottelemaan.  
           6.9.16 kokouksessaan sos.lautakunta päätti lisätä budjetti-esitykseen    
           järjestöavustustusten määrän vuoden 2014 tasolle = 21 000 e. 
  Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11. kokouksessaan.  
 
  Tekninen lautakunta on käsitellyt yhdistyksiltä perittäviä tilavuokra 8.11.  
  kokouksessaan, jonka pöytäkirjaa ei ole vielä julkistettu. 
                

            - SoTeKo Roll up hankittu Saukkosilta, hinta 161 e. Tilillä nyt n. 400 euroa 
 
 

     5.   Muut esille tulevat asiat 
 Tuttavantupa muuttaa pienempiin tiloihin tulevaan Helena-palvelutaloon. 
 On myös neuvoteltu jos saataisiin vuokrattua lisätilaa yhdistyksille 
 entisestä Käräjätalosta. Jyränkölä vielä kartoittaa yhdistysten tilatarpeita 
 alkuvuodesta. 
 Tommolantupa ja Mustikkatupa avoinna pelkästään vapaaehtoisvoimin. 
 Inva-takseja saadaan lisää pian. 
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 Kulttuuritoimen tavoitteena saada WPK-talolle toimintaa/tapahtumia 
 enemmän ikäihmisille ja myös lapsille. 
 
 Tuttavantuvalla ilmainen influenssarokotus riskiryhmiin kuuluville 
 24.11. klo 9-12  
  
 Kaupunki kutsuu lasten ja perheiden parissa toimivia kolmannen sektorin 
 toimijoita mukaan LAPE-ryhmän perustamiseksi. Ryhmän tavoitteena 
 on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää 
 lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. 
 
 Päätettin mennä Villisburgeriin omakustanteisesti syömään  
 ma 5.12. klo 11. 
  

         
      6.  Seuraava kokous  
  8.2.2017 klo 15 Mustikkatuvalla. 
 

      7.  Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 
 
 


