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SOTEKON EDUSTAJISTO       

Aika: ke 11.11. 2015 klo 15 
Paikka: Tuttavantupa, ,Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 17 henkilöä, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
 Puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki avasi kokouksen. 

 
2. Ilmoitusasiat 

- 22.10.Varainkeruutapahtuma/myyjäiset Jyränkölän juhlasalissa klo 9-17; 
yhdistyksiä oli paikalla kymmenkunta. Tapahtuma oli onnistunut ja kauppa 
kävi hyvin. Klo 15 jälkeen kävijät vähenivät, joten seuraavalla kerralla 
riittäisi myyntiajaksi klo 9-15. Itä-Häme kävi myös paikanpäällä tekemässä 
jutun tapahtumasta. Salivuokran ja toisen lehti-ilmoituksen sekä 
väliaikakahvit järjestäjille tarjosi Tuttavantupa/Jyränkölä.  SoTeKo maksoi 
toisen lehti-ilmoituksen 55 euroa. 

  
3. PlaaniNews-hanke 

 - Hanke on saanut alustavan rahoituspäätöksen. Hankeaika 1.10.2015- 
28.2.2017 
- Ensimmäinen infotilaisuus järjestöille oIi 15.10.2015 
 
- PlaaniNews.fi on kaikille avoin, maksuton nettilehti jonne kuka tahansa voi 
lähettää juttuja, kuvia yms. Heinolasta. Hankkeen rahoittaa Päijänne-Leader ry 
ja hanketta hallinnoi Jyränkölän Setlementti ry. Hankkeen aikana yhdistyksillä 
on mahdollisuus erilaisiin kirjoittamiseen ja viestintään liittyviin koulutuksiin.  
Hanketyöntekijä on Jussi Varjo, nimikkeellä verkkotiedottaja. Lopullisen 
rahoituspäätöksen viivästymisestä johtuen, sivusto aukeaa vasta keväällä 
2016. 
 

4. Toimintasuunnitelmaa ja tulevia tapahtumia: 
 

SOTE-SOTKUSEMINAARI 
WPK-talolla to 21.1.2016 klo12 . Helga on kysynyt puhujia; tällä hetkellä 
tilaisuuteen ovat lupautuneet puhujiksi: Kansanedustaja Mika Kari, 
kaupunginjohtaja Jussi Teittinen ja  kansanedustaja Martti Talja.  
 

 
5. Muut esille tulevat asiat  

 
Kaupunginhallitus on valinnut poisnukkuneen Yrjö Aution tilalle 
vammaisneuvostoon Kaija Tolppasen. 
 
Kaupunginhallitus esittää tulevalle valtuustolle että ikäihmiselle tarkoitettu,  
tehostettua palveluasumista tarjoava Kanervalan ryhmäkoti lopetettaisiin ensi 
vuonna säästöjen aikaansaamiseksi.  Kaupunginjohtajan esityksestä tehty 
päätös on vastoin sote-lautakunnan sekä budjettiseminaarissa tehtyjä 
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linjauksia. Kaupunginhallitus ei ole myöskään ole päätöstä tehdessään ottanut 
huomioon että ryhmäkoti tarjoaa omaishoitajien vapaapäivien mahdollistavaa 
jaksottaishoitoa. Kaupungilla ei myöskään tällähetkellä ole siellä asuville 
vanhuksille tarjota vastaavaa, kodinomaista hoitopaikkaa. Lisäksi iäkkäille 
ihmisille muutto tutusta ympäristöstä tuntemattomaan aiheuttaa ylimääräistä 
kärsimystä.  
Päätimme SoTeKo:na yksimielisesti paheksua ja vastustaa ryhmäkodin 
lopettamista.  
Sihteeri laatii päätöksenmukaisen kirjeen liitettäväksi omaishoitajien 16.11. 
kaupunginvaltuustolle luovutettavaan adressiin 
 
Omaishoitajien aloitteesta laaditun, Kanervalan ryhmäkodin lopettamista 
vastustavan adressin voi allekirjoittaa mm. Tuttavantuvalla, apteekeissa, 
kirkonkylän kaupalla ja Kyläpirtillä lauantaihin asti. Adressi luovutetaan 
kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.  
 
Heinolan Kaupunkisydämen ja Heinola-Seuran kutsumana kaupungin eri 
yhdistyksien edustajat kokoontuivat Jyränkölän Syrjälän saliin 26.10. 

keskustelemaan keskustan Kylätalon tarpeellisuudesta. Yhdistyksille sopivin 

paikka olisi Maaherrankadun entinen päiväkoti joka ostettaisiin kaupungilta ja 
remontoitaisiin Päijänne-Leader- hankkeen ja perustettavan osuuskunnan 

avulla. Todettiin että myös SoTeKo tukee ajatusta yhteisen kylätalon 

hankkimiseksi. 

 
6. Seuraava kokous 

17.12. klo 13 alkaen Sport Cafessa omakustanteisena, jouluisen lounaan 
parissa. Sihteeri varaa paikan 
 

7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48 


