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                MUISTIO  1/2015 

 
 

 
 
SOTEKON EDUSTAJISTO   
     

Aika: TI 27.1.2015 klo 14.05 - 15.30 
Paikka: Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 18 edustajaa, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 
  1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
   Varapuheenjohtaja Markku Sorsa avasi kokouksen jonka jälkeen Helga  

  Ekholm-Nurminen saapui ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.  
   Sihteerinä toimi Outi Rautkoski.    

  
  2.  Edellisen kokouksen muistio  6/2014  

 Muistio hyväksyttiin muuten mutta kohdan 5.Taloustilanne; jäsenmaksun 
periminen korjataan. Kyse ei ole jäsenmaksusta vaan kyseessä on 
nettisivujen päivitysmaksu / vuosi  / yhdistys jos päivityspalvelu hankitaan 
ostopalveluna esim. Mediapajalta. Päätettiin lisäksi että sihteeri ei lähetä 
vielä laskuja vaan asia käsitellään vuosikokouksessa. 

 
 3 . Ilmoitusasiat 
  Heli Nokelainen jakoi esitteitä ja infosi liikuntabussista, yli 70-vuotiaiden  
  kuntosalikursseista ja taloyhtiöissä järjestettävästä liikunnasta.  
  Liikuntabussi kulkee toistaiseksi keskusta-alueella, mutta jos   
  tarvetta/kiinnostusta niin voi hakea myös esim. kirkonkylästä. 16.3.  
  alkavalla kuntosalikurssilla on vielä tilaa.  Asukkaat järjestävät itse  
  jumppia nyt viidessä eri taloyhtiössä ja lisää toivotaan sillä toimintakyvyn  
  ylläpitämisen lisäksi kokoontumisilla on iso sosiaalinen merkitys.  
  Jumppaa voi järjestää myös vaikkapa käytävässä jos talossa ei ole  
  kerhohuonetta. Vapaaehtoisia liikuntakouluttajia on nyt koulutettu  
  kymmenkunta. Kotihoidon työntekijöitä on myös koulutettu ohjaamaan ja  
  aktivoimaan asiakkaitaan liikkumaan. 
 
  Matti Nieminen: Uimahallin remontti alkaa tällätietoa heti alkukesästä ja  
  kestää reilun vuoden. Valmista pitäisi olla 1.9.2016 jolloin vietetään myös  
  hallin 40-vuotisjuhlia. Remontin aikana vesijumpat ja uimakoulut pyritään  
  järjestämään Valolinnan allasosastolla. Yhdistysten vesijumpat yritetään  
  mahduttaa myös sinne, tulevan syksyn vuoroista on neuvoteltava  
  Matin kanssa. Uimahallin kuntosali- ja muu jumppatoiminta siirtyy  
  jäähallin alakertaan, jonne yritetään järjestää myös esteetön kulkuyhteys. 
  Yle tekee Veikkauksen lottoarvontaan insertin Heinolan raviradalla su 1.2. 
  talvitapahtumasta.   
  
  Helga N-E: Kaupunginjohtajalle lähetettyyn yhdistysten tilatarvekyselyyn  
  tuli vastaus että kaupungilla ei ole tarjota vapaita toimitiloja mutta  
  kaupunginjohtaja suhtautuu asiaan myötämielisesti. Päätettiin pitää asiaa 
  vireillä ja jättää aloite vielä sosiaali-ja terveyslautakunnalle.  
  Seurakunnan talouspäällikkö kertoi Helgalle että seurakunnalla on tarjota  
  kokoustiloja yhdistyksille useammassakin paikassa, esim. kirkonkylässä  
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  ja lähiöiden kerhohuoneistoissa, Harjukadun Seurakuntakeskus on  
  kaikkein varatuin. Seurakunnan tiloissa voi siis pitää kokouksia mutta  
  niihin  eivät  yhdistykset voi jättää tavaroitaan säilytykseen.  
 

 4.  Ytyä yhdistystyöhön-projekti 
  Projekti ja samalla Jussin työsuhde päättyy 31.3.2015.  
 
  Jussi käynyt läpi Tuttavantuvalla yhdistysten infokansiota ja osa niistä  
  edelleen päivittämättä. Jokaisen yhdistyksen tulee huolehtia kansionsa  
  papereiden päivittämisestä itse. 
  Myös nettisivuille kaivataan päivityksiä. Niihin tiedot voi ilmoittaa projektin 
  aikana vielä Jussille. Jussi kyselee myös yhdistyksiltä mahdollisia  
  koulutustarpeita.  
   
  Vanhuus rokkaa- konserttimatka ti 10.3. Lahden Sibeliustalolle.  
  Lippu+kuljetus 35 e, pelkkä lippu 25 e. Ilmoittautumiset ja maksut  
  Tuttavantuvalle 3.3. mennessä. Tuotto käytetään vanhusten   
  virkistystoimintaan Heinolassa. 
 
     
 5. Toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2014 
  Sihteeri on laatinut tilinpäätöksen ja ehdotuksen toimintakertomukseksi  
  tulevaa vuosikokousta varten. 
  Tapahtumat - kohtaan lisätään että 5.2.2014 yleisötilaisuus   
  vanhuspalvelulaista järjestettiin yhteistyössä Omaishoitajien ja  
  Eläkkeensaajien kanssa. Edustukset kohtaan korjataan että   
  vanhusneuvostossa Virpi Saarenpään varajäsen oli Markku Sorsa. Muut  
  mahdolliset  korjaukset/lisäykset päätetään vuosikokouksessa.  
       

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2015 
 Päätettiin pitää vuosikokous ke 25.2.2015 klo 16 alkaen Tuttavantuvalla. 
 
 Sihteeri laatii esityksen vuosikokoukseen toimintasuunnitelmasta ja 
 talousarviosta. Mm. jatketaan viimevuonna kokeiltuja , onnistuneita 
 tapahtumia kuten piknik ja varainkeruutapahtuma. 
 
 7. Järjestötietojen päivitys  
  Käsiteltiin jo 4.pykälässä 
 
 8.  Muut esille tulevat asiat 
  ei ollut 
 
 9. Seuraava kokous   
  Vuosikokouksen jälkeen. Päivämäärää ei vielä päätetty 
 
10. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 
 
 
 
 
 
LIITE: osallistujalista 
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