
    PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
 

VUOSIKOKOUS 
Aika KE 26.3.2014  klo 17.00-18.30  
Paikka Kaupungintalon alakerran kahvio, Rauhankatu 3, Heinola.  
Läsnä: 25 henkilöä, osallistujalista liitteenä 
 
 
1§ Kokouksen avaus  
 SoTeKon puheenjohtaja Helga Nurminen-Ekholm toivotti 
 kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen. 
  
2§ Kokouksen järjestäytyminen 
 Valittiin kokoukselle 

- puheenjohtajaksi   Helga Nurminen-Ekholm 
- sihteeriksi  Outi Rautkoski 
- pöytäkirjan tarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi (2kpl) Virpi 

Saarenpää ja Markku Sorsa 
 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 Kokouskutsu oli julkaistu Itä-Häme-lehdessä to 27.2.2014, lisäksi kutsu 
 oli lähetetty  puheenjohtajille ja  yhteyshenkilöille sähköpostitse/postin 
 kautta. Todettiin että läsnä oli vierailijoiden lisäksi 21 järjestöjen 
 edustajaa + vierailijat. 
 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Ennakkoon jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 Kaupunginjohtajan tiukan aikataulun vuoksi 5 § käsiteltiin heti 
 avauksen jälkeen.  
 
5§ Vierailijan puheenvuoro:  
 Kokouksen vierailijaksi oli kutsuttu Heinolan tuore kaupunginjohtaja Jussi 
 Teittinen. Hän kertoi mm. työt ovat alkaneet vauhdikkaasti  ja 
 kaupunkilaiset ovat ottaneet hänet erittäin lämpimästi vastaan. 
 Mirjam Iiskola kertoi lopuksi kaupunginjohtajalle Kämmenen toiminnasta 
 sekä esitti toiveen että kaupunki löytäisi Kämmenelle uudet toimitilat 
 jonne vaikeasti liikkuvienkin olisi helpompi päästä. 
 
6§ Toimintakertomus vuodelta 2013 
 Sihteeri luki toimintakertomuksen joka hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
7§ Vuoden 2013  tuloslaskelma ja tase 
 Rahastonhoitaja Kaija Tolppanen esitteli tilinpäätöksen ja taseen joka 

hyväksyttiin sellaisenaan. Samalla Kaija ilmoitti luopuvansa 



rahastonhoitajuudesta. Todettiin että työvaliokunta valitsee seuraavassa 
kokouksessaan uuden rahastonhoitajan. 

 
8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden työvaliokunnalle. 

 
9§ Vuoden kukka  
 Vuoden kukka 2013 ojennettiin Mirjam Iiskolalle tunnustuksena 
 lähimmäisenrakkaudesta ja pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä 
 vähäosaisten auttamiseksi.  

 Mirjam on toiminut elintarvikkeita vähävaraisille jakavan Kämmenen 
 vetäjänä yli kaksikymmentä vuotta. Avuntarvitsijoita on keskimäärin n. 
 150 henkilöä/viikko. Jaettava ruoka saadaan osin lahjoituksena 
 kaupoilta ja loput ostetaan. Toimintaa tukevat yksityisten lahjoittajien 
 lisäksi Kollin säätiö, Heinolan kaupunki (toimitilat Vesitornilla), Heinolan 
 seurakunta ( matkakulut ) sekä Jyränkölän Setlementti (vapaaehtoiset) . 

 
10§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 
 Sihteeri esitteli toimintasuunnitelmaa ja talousarviota kuluvalle vuodelle.  

Todettiin että vapaaehtoistyön toripäivä on 8. tai 9.5., Vammaisten leiri 
24.-26.6. ja Hobby-messut  31.8. 

  
 Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 
11§ Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 
 Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin edelleen seuraavaan 

vuosikokoukseen asti Helga Nurminen- Ekholm ja varapuheenjohtajaksi 
Markku Sorsa. 

 
12§ Työvaliokunnan valitseminen 
 Koska työvaliokuntaan on jo nyt kuulunut puolet järjestöistä, kokous 

päätti että jatkossa kaikki järjestöt voivat halutessaan osallistua myös 
työvaliokunnan kokouksiin. Työvaliokunnan nimi päätettiin muuttaa 
SoTeKon edustajistoksi. Sihteeri lähettää kutsut siis kaikille, järjestöjen 
nimeämille edustajille.  

 
 Seuraava edustajiston kokous on ti 22.4.2014 klo 14 Tuttavantuvalla. 

 
13§ Muut asiat 
 Vuosikokouskutsut päätettiin edelleen julkaista Itä-Häme-lehdessä.  
  
 Setlementin Ytyä yhdistystyöhön - projektiin 10 kuukaudeksi 
 yhteisökoordinaattoreiksi palkatut nuoret Reetta Korkalainen ja Jussi 
 Varjo esittäytyivät läsnäolijoille. Nuorten on tarkoitus tutustua 
 SoTeKon järjestöihin, kartoittaa niiden toimintaa ja olla apuna 
 vaikkapa esim. kotisivujen teossa.  
 Hanke aloitetaan SoTeKon sihteerin kanssa järjestöjen yhteystietojen 
 päivityksellä ja kotisivujen luomisella SoTeKolle. 



 
14§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi Heinolassa  22.4..2014 
 
 
  
 Helga Nurminen-Ekholm, pj Outi Rautkoski, sihteeri 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu 22.4.2014 
 
 
  
 Virpi Saarenpää  Markku Sorsa 


