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SOTEKON EDUSTAJISTO       

Aika: TI 15.9. 2015 klo 14.00-15.10 
Paikka: Terveystuvalla, Torikatu 13 ovi G 2 krs. ( kahvilan viereinen ovi ) 
Osallistujat: 13 osallistujaa, lista liitteenä 
 
ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
 Varapuheenjohtaja Markku Sorsa avasi kokouksen 

 
2. Terveystuvan esittely 

 Heli Nokelainen ja palveluohjaaja Pirjo Elfvengren esittelivät tuvan 
toimintaa; Palvelupiste palvelee ilman ajanvarausta arkisin  klo 9-13 joko 
henk.kohtaisesti tai puh. 044 769 4242. Pistettä hoitaa 4 palveluohjaajaa 
joiden toimenkuva on varsin laaja; palveluneuvontaa, palvelukartoituksia, 
koti- ja osastokäyntejä, kotihoidon tukipalveluiden organisointia ja 
yhteydenpitoa moniin eri toimijoihin. Ammatiltaan neuvojat ovat  kaikki 
sairaanhoitajia. Sairaanhoidollisia hoitotoimenpiteitä ( esim. rokotukset ) 
tuvalla tekee ajanvarauksella vain Seniorihoitaja . Tuvan tiloissa toimii 
myös muistihoitaja, sosiaaliohjaaja, liikuntaneuvoja ja fysioterapeutti. 

 Tuvalla järjestetään syksyn aikana useita teemapäiviä joissa luentoja mm. 
suun hoidosta, kodin turvallisuudesta , jalkojen hoidosta, nivelrikon 
omahoidosta, muistin hoidosta ja liikuntamahdollisuuksista. 

 
3. Ilmoitusasiat 

 Rahoituspäätös raha-automaattiyhdistykseltä Nettilehti-projektiin saadaan 
 22.9. 

 
4. Toimintasuunnitelmaa ja tulevia tapahtumia: 

 
Varainkeruutapahtuma/myyjäiset Jyränkölän juhlasalissa torstaina 22.10. 
klo 9-17. SoTeKo:n jäsenyhdistykset voivat varata myyntipöytänsä                  
s-postitse jussi.varjo(at)jyrankola.fi tai puhelimitse 044-797 2468. Tällä hetkellä 
ilmoittautuneita on 7. Päätettiin laittaa asiasta vielä tiedote ei-ilmoittautuneille 
yhdistyksille. 
 
SOTE-SOTKUSEMINAARI 
WPK-talo varattu tilaisuutta varten to 21.1.2016 klo12-  Helga kyselee puhujia. 

 
5. Muut esille tulevat asiat  

 
Valtakunnallista muistiviikkoa vietetään 21.- 27.9. Infopiste  tuolloin mm. 
Citymarketin aulassa 
 
Lokakuussa Heinolassa kannustetaan kansalaisia liikkumaan mm. istumista 
vähentämällä. Mukaan haastetaan myös työpaikat, seurat, koulut yms. 
 
Ma 5.10. klo 13-18 WPK-talolla selkäyhdistyksen tapahtuma  "Liike on selän 
juhlaa". Pääpuhujana liikuntavalmentaja Matti Heikkilä. 
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Hengitysyhdistyksen ja Heinolan apteekkien yhteinen Lisäaikaa liikunnalle-
tapahtuma on vielä pohdinnassa. Perinteisesti tapahtuma on pidetty talviaikaan 
siirryttässä lokakuun viimeisenä sunnuntaina. 
 
Lokakuun viimeisellä viikolla vietetään Aivoviikkoa. Mm. ilmainen verenpaineen 
mittaus Arkilla pe 30.10. 
 
Jyränkölän Kansalaisopistossa alkaa 29.10. neljän luennon sarja "Elämän ja 
kuoleman kysymykset" .Luennot ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse 
ilmoittautua. Lisätietoja mm. kansalalaisopiston kurssiesitteestä. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliitto vaihtaa nimeä v.2016 alusta; uusi nimi valitaan 
jäsenistön esitysten joukosta 
 

 
6. Seuraava kokous   

ke 11.11. klo 15 Tuttavantuvalla 
 

7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05 
 

 
 LIITE. osallistujalista 

 
 


