
 
 

 

    MUISTIO 

 

 

SOTEKON EDUSTAJISTO 2/2017 

Aika: Keskiviikkona 13.9. KLO 14 
Paikka: Mustikkatupa, Marjatie 14 A, Heinola 
Osallistujat: 13 hlöä, osallistujalista liitteenä 
 
 
1 §  Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen 
 Pj Markku Sorsa avasi kokouksen ja pidettiin lyhyt esittelykierros. Sihteerinä 
 toimi Outi Rautkoski. 
  
2 §  Ilmoitusasiat: 
 Inva-retkipäivä Kurennniemessä 2.8. peruuntui vähäisen kiinnostuksen
 vuoksi. Ensi vuodesta ei vielä tietoa. 
  
 Siltasaaressa SoTeKon piknikillä 8.8. kävi 13 henkilöä; vaihdettiin kuulumisia, 
 grillattiin makkaraa ja nautittiin retkieväitä lämpimässä poutasäässä.  
 
 Niemisen Matin terveiset: Matti on aloittanut syyskuun alussa uudessa 
 työssään valtakunnallisessa Vesote-hankkeessa Päijät-Hämeen alueen 
 projektipäällikkönä. Matti kiittää meitä sotekolaisia mukavista yhteistyöhetkistä 
 ja toivottaa liikunnallista syksyä kaikille. Heinolan liikuntatoimenjohtajan 
 tehtäviä hoitaa toistaiseksi Maria Kaikkonen. 
 
 Kaupunginhallitus valitsi jäsenet Vanhus- ja vammaisneuvostoihin kaudelle 
 2017-2019 kokouksessaan 11.9. Vanhusneuvostossa SoTeKon edustaa 
 Markku Sorsa, varajäsen Virpi Saarenpää. Lehtitietojen perusteella 
 neuvostoihin oli vaikea saada riittävää määrää edustajia. 
 
 PalveluSantran terveiset: Ikäihmisten Palveluopas on ilmestynyt ja sitä on 
 saatavissa mm. Terveystuvalta. Myös Toimintaa ikäihmisille syksy 2017-
 vihkonen on ilmestynyt. Opasta saa vapaasti jakaa ja tulostaa. ( Liitteenä pdf-
 tiedostot selailuversiona ja tulostamista varten ) 
 
 Syyskuu on täydellinen liikuntakuukausi. Sihteeri laittoi kiertoon Heinolan 
 kaupungin Liikuttava Heinola-kalenterin, josta löytyy liikuntavinkkejä 
 kuukauden jokaiselle päivälle. Kyseinen kalenteri ja lisää vinkkejä löytyy 
 sivuilta www.heinola.fi/liikuttavaheinola tai ww.facebook.com/liikuttavaheinola. 
 
 4.10. klo 18 Heinolan seudun Invalidien 60-juhla WPK-talolla 
 8.10. Päijät-Hämeen raittiuspiirin yhteinen kirkkopyhä, kahvitarjoilu 
 seurakuntatalolla messun jälkeen 



 
 

 17.10. klo 15 Selkäyhdistyksen maksuton yleisöluento Tule kuntoon, seniori 
 WPK-talolla 
 
  
3 §  Toimintasuunnitelmaa 
  
 Varainkeruumyyjäiset Jyränkölän juhlasalissa to 26.10. ; myyntiaika klo 10-14, 
 pöytiä pääsee laittamaan klo 9 jälkeen. Kukin järjestö päättää itse mitä tuo 
 myyntiin. Viimevuonna mm. arvat ja leivonnaiset tekivät hyvin 
 kauppansa. Pöytätarpeen tietämiseksi pyydetään järjestöjä ilmoittamaan 
 osallistumisestaan sihteerille outi.rautkoski@pp.inet.fi   viim. 10.10. 
 mennessä. Sihteeri tekee lähempänä lehti-ilmoituksen sekä mainoksen 
 jaettavaksi.  
  
 Maarit kysyy Hannu Knuuttilaa sekä Severi Suhosta josko pääsisivät 
 musisoimaan esim. tasatunnein. Yhdistykset voivat itsekin halutessaan 
 esiintyä lavalla ja  mainostaa omaa toimintaansa. 
  
 Virkistys/opintoretki- Päätettiin tehdä yhteinen retki apuvälinemessuille la 
 11.11. Tampereelle Pirkkahalliin. Helga laatii ilmoituksen Itä-Hämeeseen ja 
 ottaa vastaan myös ilmoittautumiset 25.10. mennessä, p. 040 8610840. 
 SoTeKo maksaa lehti-ilmoituksen sekä bussin/bussien hinnasta 200 e ja loput 
 jaetaan lähtijöiden kesken tasan. Pääsylipun kukin hommaa itse; lipun voi 
 ostaa ovelta ja alennuslippuja voi löytää ennakkoon monista jäsenlehdistä. 
 
 
4 §  Muut asiat 
 Oman kirkkopyhän anominen seurakunnalta vuodelle 2018 
 - Päätettiin anoa omaa kirkkopyhää kolehteineen tulevalle vuodelle. Sihteeri 
 laatii anomuksen yhdessä puheenjohtajan kanssa. Anomus on jätettävä 
 kirkkoneuvostolle marraskuun aikana. 
  
 Maarit Lahtinen kertoi Tuttavantuvan terveiset: 
 - tupa on kiinni muuton vuoksi viikot 42-44. Tuvan ollessa kiinni yhdistysten 
 kokoontumiset ohjataan joko Mustikkatuvalle tai Tommolantuvalle ja 
 tarvittaessa  myös muihin Jyränkölän tiloihin. 
 - Avajaiset uuden palvelukoti Helenan alakerrassa 6.11. jos kaikki sujuu hyvin. 
 Käynti uusiin tiloihin on sisäpihan puolelta.  
 - Jaettiin tupien syksyn ohjelma, esite vapaaehtoistyöstä ja 
 vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta sekä Lähiön ääni-tarinatuokioista. 
  
 SoTekon www-sivuilla on vanhentuneita yhteystietoja. Mm. Tuttavantuvan 
 henkilökunta käyttää sivuja usein asiakkaita ohjatessaan ja olisi tärkeää että 
 tiedot olisivat ajantasalla. Sihteeri laittaa tämän muistion yhteydessä kyselyn
 yhteystiedoista yhdistysten puheenjohtajille ja yhteyshenkilöille ja 
 päivittää SoTeKon kansilehtitiedot ajantasalle. Kukin järjestö huolehtii omien 
 nettisivujensa päivityksestä. 
  
  
 



 
 

 
5 §  Seuraava edustajiston kokoontuminen 
 Ke 22.11.2017 klo 12 Ravintola Helissä omakustannelounaalla  
 
6 §  Kokouksen päättäminen  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.19.  
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