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SOTEKON EDUSTAJISTO   (entinen työvaliokunta)  
   
Aika: KE 11.6.2014 klo 14 
Paikka: Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 15 hlöä, osallistujalista liitteenä 
 
ASIAT: 
  1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
   Puheenjohtaja Helga-Nurminen Ekholm avasi kokouksen. Sihteerinä toimi 

  Outi Rautkoski.   
 
  2.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2014 
   Edellisestä kokouksesta laadittiin virallinen pöytäkirja koska pankkiin pitää 

  toimittaa pöytäkirjanote rahastonhoitajan vaihtuessa. Hyväksyttiin  
  pöytäkirja sellaisenaan.  

   
 
 3 . Ilmoitusasiat 
  Vapaaehtoistoimijoiden toripäivä pe 8. 5. 2014: ilma oli tuulinen ja kolea  
  ja tästä johtuen ihmisiä oli vähänlaisesti liikenteessä. Tuttavantuvan  
  esitetelineet hajosivat tuulenpuuskan mukana. Yhdistyksistä toripäivään  
  osallistuivat Tuttavantuvan lisäksi SPR, MLL, Reumayhdistys, Seurakunta 
  ja Raittiusyhdistys. Hengitysyhdistyksellä oli oma teltta astmaviikon  
  teemaan liittyen. Vaikka yleisöä oli vähänlaisesti Raittiusyhdistys oli  
  tyytyväinen kontakteihin. 
 
  SoTeKon retkelle 23.5. osallistui 11 henkilöä. Osallistujien mukaan  
  tutustumiskohteet olivat mielenkiintoisia. Lisää palautetta seuraavassa  
  pykälässä. 
 
  SoTeKon nettisivut on avattu osoitteessa:    
  www.heinolansoteko.weebly.com .  Sivuille lisätään vielä kuvia ym. ,  
  myös pöytäkirjat ja muistiot löytyvät jatkossa sieltä. 
 

  
 4.  Ytyä yhdistystyöhön-projekti: 
  Reetta Korkalainen ja Jussi Varjo:   
  Mikkelin retken anti: ESTERY (Etelä-Savon sosiaali- Ja terveysalan  
  järjestöjen tuki ry) saa tukea toimintaansa ja työntekijöiden   
  palkkoihin mm. RAY:ltä ja Mikkelin kaupungilta + kukin yhdistys maksaa  
  sinne vuosittain jäsenmaksun. Jotta mm. SoTeKo voisi anoa RAY:ltä  
  rahoitusta täytyisi yhdistys ensin rekisteröidä. ESTERY:n työntekijät  
  avustavat yhdistyksiä mm. esitteiden tekemisessä ja opastavat ja  
  kouluttavat yhdistyksen toimijoita. Jotta yhdistykset saisivat   
  uusia toimijoita ja mm. nuoria mukaan, täytyy pystyä uudistumaan; ei voi  
  aina tehdä niinkuin on ennen tehty. Asennekasvatusta yhdistyksissä  
  tarvitaan ! 
 
  Kaikilta SoTeKon järjestöiltä ei ole saatu tietoja julkaistavaksi  
  nettisivuillamme tai eivät vastaa kyseilyihin. Osalla ei ole tällä hetkellä  
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  aktiivista toimintaa ja mutta osa on hyvinkin toimivia. Yritetään vielä  
  aktivoida yhdistyksiä mutta päätettiin että jos tietoja ei saada elokuun  
  loppuun mennessä, niin ne yhdistykset irtisanotaan SoTeKosta!  
  Vastaavasti Heinolassa toimii yhdistyksiä kuten Miete Ry ja   
  Omaiset mielenterveystyön tukena joita voitaisiin kutsua mukaan 
  SoTeKoon. 
 
  Reetta ja Jussi ovat käyneet tutustumassa/esittäytymässä myös Lahden  
  kumppanuusverkostolle.  
 
  Päätettiin että Reetta ja Jussi pyytävät Mediapajaa suunnittelemaan  
  SoTeKolle uusi logon elokuun loppuun mennessä  ja määrättiin työlle  
  hintakatoksi 200 e. 
 
  Nuoret ovat suunnitelleet ke 2.7. klo 11-14 kaikille SoTeKon järjestöille  
  avoimen piknik-tapahtuman Siltasaareen. Ohjelmassa vapaata  
  seurustelua ja tutustumista toisiimme + esim. mölkkyä. Kukin tuo  
  omat eväät, paikalla voi myös esim. grillata.  
 
  La 6.9. Järjestötalolla klo 8.30-16  Tommolassa kaikille heinolaisille  
  yhdistysihmisille tarkoitettu koulutuspäivä. Aiheena mm. sosiaalinen  
  media yhdistystoiminnassa. Osallistumismaksu 25 e / hlö   
  sis. lounaan + kahvit. Ilmoittautumiset Kansalaisopistoon. 
 
  Reetta ja Jussi vielä muistuttivat että ovat käytettävissä yhdistysten apuna 
  esim. kotisivujen ja esitteiden tekemisessä. Ottakaa rohkeasti 
  yhteyttä heihin. 
 
  
 5. Taloustilanne 
  Mikkelin-retken bussilasku ei ole vielä tullut. Tilillä nyt rahaa n. 700 euroa. 
  60-vuotisjuhlia varten täytyy tod.näköisesti hankkia lisärahoitusta esim.  
  myymällä arpoja Hobby-messuilla sekä anomalla kaupungilta vielä 
  kohdeavustusta. 
    

 
6. Toimintasuunnitelman toteuttaminen  
     Invaleiri 24.-26.6.; ilmoittautuneita on 16 ja avustajia on saatu myös 
 riittävästi 
 

      Hobby-messut 31.8. klo 12-17 Heinolan lukiolla: 
Vapaaehtoistoiminnan osastolle on ilmoittautunut , Jyränkölän 
Setlementti, Selkäyhdistys, Invalidit,  Raittiusyhdistys, SPR, MLL, 
SoTeKo. Teija ilmoittaa osallistujat kootusti järjestäjille. Messujen pystytys 
on pe 29.8. klo 15-17. Helga, Outi ja Raija Hakkarainen ilmoittautuivat 
SoTeKo:lle arvanmyyntiin. Messulehti ilmestyy vkolla 35. 
 

      Historiikki ei vielä valmis. 
 
     60-vuotisjuhlat: Helga kyselee vapaita aikoja WPK-talolta loppusyksystä  
  ja tekee alustavan varauksen. 
    

    
7.  Muut esille tulevat asiat 
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  Heinolan kirjasto kyselee millaisia tietotekniikan koulutustarpeita ja  
  toiveita aikuisilla heinolaisilla on. Kysely liittyy kirjastossa syksyllä 2014  
  alkavaan tietotekniikkaa senioreille - hankkeeseen.  
 
 
8.  Seuraava kokous   
  Ke 13.8. klo 14 Tuttavantuvalla 
 
 
9.  Kokouksen päättäminen ja HYVÄÄ KESÄÄ ! 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi  
  piknikille Siltasaareen 2.7. klo 11-14 ! 
 
 
    Muistion laati 27.6.2014 
    Outi Rautkoski, sihteeri 
 
 
LIITE: 
 

 
 


