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      PÖYTÄKIRJA  2/2014 

 
 

SOTEKON EDUSTAJISTO   (entinen työvaliokunta)  
   
Aika: TI 22.4.2014 klo 14 
Paikka: Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 17 järjestöjen edustajaa (LIITE 1) 
 
ASIAT: 
  1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
   Puheenjohtaja Helga  Nurminen-Ekholm toivotti kaikki lämpimästi  

  tervetulleeksi 1. edustajiston kokoukseen. 
 
  2.  Sihteerin valinta  
   Sotekon sihteeriksi valittiin edelleen Outi Rautkoski. 
  
  3.  Edellisen kokouksen muistio 1/2014 hyväksyttiin sellaisenaan. 
   
   

 4 . Ilmoitusasiat 
  SoTeKon Vuosikokouksessa 26.3.päätettiin että jatkossa kaikki järjestöt  
  voivat halutessaan osallistua myös työvaliokunnan kokouksiin. Samalla  
  työvaliokunnan nimi päätettiin muuttaa SoTeKon edustajistoksi. Sihteeri  
  lähettänyt kutsut siis kaikille, järjestöjen nimeämille edustajille.   
 

Nokelaisen Heli kertoi että Ikäihmisten Terveystupa on aloittanut 
virallisesti toimintansa 12.5.2014. Ikäihmiset ja heidän puolestaan asioita 
hoitavat läheiset saavat sieltä neuvontaa ja ohjausta terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvistä teemoista sekä kotona asumista tukevista 
palveluista. Terveystuvan neuvontapiste sijaitsee terveyskeskuksen 
toisessa kerroksessa ja on avoinna arkisin klo 9-15, puh. 044 7694242 . 
Myös sähköpostitse voi saada yleisluontoista neuvontaa, osoite: 
terveystupa@heinola.fi 

 
  Kuultiin paikalla olevien yhdistysten kuulumiset lyhyesti. Monella on tarve  
  saada uusia ja nuorempia jäseniä mukaan toimintaan.   
  *Heinolan raittiusyhdistys järjestää pallokerhoa heinolalaisille lapsille ja  
  nuorille Kaivannon kentällä. Yhdistys myös valitsee vuosittain  
  kumminuoren tai -nuoret edellytyksenä on sitoutuminen raittiisiin  
  elämäntapoihin. Tätä kautta yhdistys saa kontaktia nuoriin.   
  *Omaishoitajat taas tarvitsisivat akuutisti lisää hoitajia.   
  *Psoriyhdistyksellä ei tällä hetkellä kokoontumisia Heinolassa, AVH- 
  yhdistyksen tapaamisiin taas olisi tulijoita tuvan täydeltä. 
  *Eläkeläisyhdistykset ovat avanneet Tommolaan Järjestötuvan. Tiloja  
  vuokrataan myös muille yhdistyksille, lisätietoja Hannu Jokiselta. Myös  
  kesäkoti Syvälahdessa on vuokrattavana edullisesti kokous- ja juhlatilaa. 
  
  SoTeKo sai Heinolan kaupungilta yleistoiminta-avustusta tälle vuodelle  
  nyt 350 euroa.  Myöhemmin voidaan anoa kohdeavustusta esim. juhlia  
  varten. 
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5.  Rahastonhoitajan valinta 
  Kaija Tolppanen ilmoitti vuosikokouksessa luopuvansa rahastonhoitajan  
  tehtävistä.  
  Kokous valitsi uudeksi rahastonhoitajaksi Outi Rautkosken (250272-) ja  
  myönsi hänelle tilinkäyttöoikeuden sekä oikeuden tilata   
  pankkitunnukset  SoTeKon tiliin Nordeassa; 
  IBAN: FI4210073000160882  BIC: NDEAFIHH  
 

  
 6.  Ytyä yhdistystyöhön-projektin käynnistyminen 
  Reetta Korkalaisen poissaollessa Jussi Varjo kertoi miten projekti on  
  alkanut ja esitteli luonnosta weebly-sivustolle tehdyistä SoTeKon  
  nettisivuista. Nuoret ovat olleet yhteydessä jo useimpiin yhdistyksiin ja  
  kirjanneet perustietoja sivuja varten. Sivujen ylläpito maksaa n. 30 e/  
  vuosi . Kokous päätti että sivut voi julkaista heti kun ne on saatu  
  valmiiksi. Sivuja voivat päivittää projektin lisäksi myös puheenjohtaja ja  
  sihteeri.  
  SoKon facebook-sivu on jo avattu osoitteessa;    
  www.facebook.com/heinolansoteko  
 

Reetta ja Jussi ovat suunnitelleet SoTeKolle retkeä Mikkeliin mm. 
tutustumaan siellä SoTeKoa vastaavan  ESTERY:n toimintaan. Matkan 
aikana voitaisiin poiketa myös Kenkäverossa. Päivä olisi pe 23.5. 
Päätettiin tehdä retki jos kiinnostuneita löytyy riittävästi. SoTeKo maksaisi 
bussin hinnasta puolet ja toinen puolisko peritään osallistumismaksuina.  
Reetta ja Jussi lähettävät kutsun järjestöille ja keräävät myös 
ilmoittautumiset. 

  
 

7. Toimintasuunnitelman toteuttaminen  
     Vapaaehtoistoimijoiden toripäivä to 7. 5. 2014 klo 8-14. Samassa 
 pöydässä tilaa myös SoTeKon jäsenjestöjen esittelylle. Ilmoittautumiset 
 Teija Naakalle. 
 

      Invaleiri 24.-26.6. Kurenniemessä. Hinta 30 euroa ja Ilmoittautumiset  
  26.5. mennessä diakoniatoimistoon.    
 
    Hobby-messut 31.8; Teija Naakalle  tieto ennen juhannusta ketkä  
  yhdistykset  osallistuvat ja minkä verran tarvitsevat pöytätilaa.  
 
      Historiikki: sihteeri kokoaa historiikin viimeiseltä 10-vuodelta ja kyselee  
  aiemmilta tekijöiltä löytyisikö tekstiä sähköisessä muodossa. 
     60-vuotisjuhlat; suunnittelu siirretään seuraavaan kokoukseen 
  

    
8.  Muut esille tulevat asiat 
  Tuttavantupa tekee matkan Rapion Mylly-teatteriin 9.7. Hinta 45 euroa. 
 
  Tuttavantuvalla ei kahvituksen järjestäminen kokouksiin  tuvan  
  työntekijöiden puolesta kokouksiin enää onnistu. Järjestöt voivat kyllä itse 
  keittää paikanpäällä kahvit ja tuoda tarjottavat kokouksiinsa. 
  
 
9.  Seuraava kokous   
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  KE 11.6.2014 klo 14 Tuttavantuvalla 
 
 
10.  Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 
 
 
   
 
  Pöytäkirjan vakuudeksi 29.5.2014 
 
 
 
  Helga Nurminen-Ekholm Outi Rautkoski 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 1 
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Edustajiston kokous 22.4.2014: osallistujat: 

 
 
 

 
 


