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      MUISTIO  6/2014 

 
 

SOTEKON EDUSTAJISTO   (entinen työvaliokunta)  
   
Aika: TI 19.11.2014 klo 14 - 15.40 
Paikka: Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat: 17 henkilöä, osallistujalista liitteenä  
 
 
ASIAT: 
  1.  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
   Puheenjohtaja Helga Nurminen-Ekholm avasi kokouksen.  
   Sihteerinä toimi Teija Naakka. 
      
  2.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2014 hyväksyttiin sellaisenaan. 

 
 3 . Ilmoitusasiat 

Varainkeruutapahtuma Kirppismyyjäiset 23.-24.10.2014, palaute: 
Kymmenkunta yhdistystä mukana tapahtumassa. Tapahtuma oli 
yleisilmeeltään vilkas ja mukava yhteisöllinen tapahtuma. Tuotot menivät 
monilta yhdistyksiltä yli odotusten. Tapahtumaa toivottiin järjestettäväksi 
ensi syksyn syyslomaviikolla uudelleen. Alustava varaus tehty viikon 43 
torstai päivälle. 

   
60v.juhlat 25.10.WPK-talolla: palaute: 
Juhla meni mukavasti, vaikka vähäinen osallistujamäärä jäikin hieman 
harmittamaan. Kaupunginjohtaja Jussi Teittisen puhe oli hyvä ja se on 
nähtävillä SoTeKo:n nettisivuilla. 

 
 4.  Ytyä yhdistystyöhön-projekti: 

Reetta Korkalainen lopettanut projektissa lokakuun lopussa, kun saanut 
työpaikan muualta.  
Jussi Varjo jatkaa helmikuuhun 2015 saakka. Vielä on aikaa kääntyä 
Jussin puoleen erilaisissa järjestötyön kehittämisen tarpeissa. 
 
Jussi uusinut nettisivujen ulkoasua.  
 
Arkistointiohjeet yhdistysten tarpeisiin muistion liitteenä. 
 
Tilakysymykset puhututtaneet heinolalaisia yhdistyksiä jo pitkään. 
Järjestöt tarvitsevat toimintaansa eri kokoisia tiloja, koska toiminnat niin 
moninaisia. Päätimme lähestyä yhdistysten yhteisellä anomuksella 
kaupunkia tilakysymysten ratkaisemiseksi. Anomuksessa korostetaan 
yhdistysten järjestämien toimintojen ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. 
Tilojen on oltava ehdottomasti esteettömät ja niiden on sijaittava 
keskustan tuntumassa. 
 
Nettisivuja on nyt useammalla yhdistyksellä, mutta päivittäjät puuttuvat. 
Jokaisen yhdistyksen kannattaa etsiä keskuudestaan tai lähipiiristään 
henkilö, joka voi hoitaa päivitystä vapaaehtoistyönään.  
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5. Taloustilanne 
Onnitteluja yhteensä  930 euroa, logo + juhlien kulut  yhteensä 400  
euroa. 
 
Kokouksessa tehtiin ehdotus SoTeKo:n jäsenmaksusta. Päätettiin, että 
vuodesta 2015 alkaen SoTeKo:n järjestöjen jäsenmaksu on 10 euroa / 
yhdistys.SoTeKo:n rahastonhoitaja lähettää yhdistyksiin sähköpostilla 
laskun, joka osoitetaan yhdistysten taloudenhoitajille. 

     
6.  SoTeKon edustaja Vanhusneuvostossa 
 Nykyinen edustajamme Virpi Saarenpää valittu Eläkkeensaajien 
 edustajaksi v. 2015 alusta. Valitaan uusi edustaja.  
 (Varajäsen ollut Helga Nurminen-Ekholm ) 
 

Asiassa suoritettiin äänestys. Markku Sorsa sai 5 ääntä ja Helga 
Nurminen-Ekholm 10 ääntä. 2 tyhjää. Helga edustaa SoTeKo:a 
Vanhusneuvostossa vuodesta 2015 alkaen. 

 
7. Jyränkölän nettilehti  

Plaani news -nettilehteä esitteli Atte Kääminen. Liitteenä kysytty esittely 
nettilehdestä. 

 
 
8. Järjestötietojen päivitys terveyskeskukseen  

Sh Heidi Pajunen päivittää tietoja potilasohjausta varten.  
 
Heidi Pajuselta tulleen viestin mukaan paperiset versiot unohdetaan 
kokonaan, sillä yhdistysten yhteystiedot löytyvät SoTeKo:n nettisivuilta. 
Nettisivut on linkitetty Heinolan potilastietojärjestelmään, joten on 
ensiarvoisen tärkeää ilmoittaa muuttuneet tiedot sivuston ylläpitäjälle 
(helmikuuhun 2015 saakka Ytyä yhdistystyöhön / Jussi Varjo). 

   
9. Muut esille tulevat asiat 

Tuttavantuvalla ei enää vuonna 2015 alkaen myydä järjestöjen tuotteita 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pieniä raharasioita on 
Tuttavantuvan toimistossa 10 kappaletta ja tällainen pienten 
käteiskassojen ylläpitäminen lopetetaan. Tuttavantupa voi ostaa suoraan 
yhdistyksiltä kertaostona adresseja ja myy niitä sitten itse siten, ettei 
rahoja enää silloin eritellä eri kassoihin. 

 
Eri yhdistysten edustajat käyvät vaihtamassa rahaa tuvan toimistossa, 
kun myyvät matkojaan. Tuttavantuvalla ei ole mahdollisuutta rahan 
vaihtoon, koska se aiheuttaa haasteita tarkkaan tilinpitoon. 

 
Tuttavantupa ei laskuta yhdistyksiä kahvimaksuista. Jokainen yhdistys 
ostaa kahvit suoraan käteisellä Tuttavantuvan emännältä ja yhdistys itse 
huolehtii sitten rahojen perimisestä itselleen yhdistykseltä.  

 
10.  Seuraava kokous   
  Ke 28.1. klo 14 Tuttavantuvalla.  
 
 
11.  Kokouksen päättäminen  
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  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 
 

 
LIITTEET: 

 
Osallistujalista 
Arkistointiohjeet 
Plaani News -esittely 


