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  SOSIAALI- JA TERVEYSKONTAKTI 

 

 

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA 

Aika: Keskiviikkona 26.4.2017 klo 16:05 - 17:10. 
Paikka: Mustikkatupa, Marjatie 14 A, Heinola 
Osallistujat: 16 henkilöä, osallistujalista liitteenä 
 
 
1 §  Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen 
 Varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja Markku Sorsa 
 avasi kokouksen. Pidettiin lyhyt esittelykierros ja osallistujalista laitettiin 
 kiertämään. 
 
2 §  Vuoden kukka 
 Kukka ojennettiin tänä vuonna Seppo Stickille tunnustuksena 
 pitkäaikaisesta ja sydämellä tehdystä vapaaehtoistyöstä. mm. Tuttavantuvan 
 vapaaehtoisena toimiva Seppo pääsi valtakunnallisessa Vuoden 
 vapaaehtoinen- kilpailussa aivan kärkisijoille. 
 
 3 §  Kokouksen järjestäytyminen 
 Valittiin kokoukselle 
 -puheenjohtajaksi  Markku Sorsa 
 -sihteeriksi  Outi Rautkoski 
 -pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Risto Laurila ja  
           Arvo Järvinen 
 
4 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Todettiin että kokouskutsu oli julkaistu Itä-Häme-lehdessä 11.4. ja lisäksi 
 kutsu oli lähetetty sähköpostitse yhdistysten ilmoittamille edustajille. Paikalla 
 oli 16 yhdistysten edustajaa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5 §  Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin sähköpostitse ja itse kokouksessa jaettu esityslista kokouksen 
 työjärjestykseksi. 
 
6 §  Toimintakertomus vuodelta 2016 
 Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
7 §  Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase 
 Sihteeri esitteli tuloslaskelman ja taseen joka hyväksyttiin sellaisenaan.   
 
8 §  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.  
 Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. 
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9 §  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 
 Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle vuodelle, jotka 
 hyväksyttiin sellaisenaan. 
 Seurakunta järjestää tänä vuonna leirin sijaan Inva-retkipäivän Kurenniemeen 
 2.8.  Varainkeruumyyjäiset järjestetään viikolla 43.  
 
 Arvo Järvinen ehdotti että SoTeKo voisi yhtenä varainhankintamuotona anoa 
 seurakunnalta omaa kirkkopyhää. Anomukset vuodelle 2018 on jätettävä 
 kirkkoneuvostolle marraskuun loppuun mennessä.  
 
10 §  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen  
 Puheenjohtajaksi esitettiin Markku Sorsaa, Arvo Järvistä ja Virpi Saarenpäätä. 
 Kokous valitsi seuraavalle toimikaudelle varsinaiseksi puheenjohtajaksi 
 Markku Sorsan ja varapuheenjohtajaksi Virpi Saarenpään. 
 
11 §  Muut asiat 
 MLL.n edustaja kertoi että Heinolan kulttuuritoimi on kutsunut järjestöjä 4.5. 
 kokoukseen entiseen Maaherrankadun päiväkodin tiloihin, aiheena yhteiset
 toimitilat. 
 
 Risto Laurila kiitti toimintansa lopettavan, 70 vuotta juuri täyttäneen Heinolan 
 reumayhdistyksen puolesta Sotekoa yhteisistä vuosista. 
  
 17.5. klo 19 Tuttavantuvalla  Raittiusyhdistyksen tilaisuudessa vieraana 
 Kristillisen päihdetyön toiminnanjohtaja Jouko Vuorenniemi. 
 
 
12 §  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10. 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi Heinolassa 28.7.2017 
 
 
 
 Markku Sorsa, pj  Outi Rautkoski, sihteeri 
 
  
 
 Pöytäkirja tarkistettu 21.9.2017 
 
 
 
 Arvo Järvinen  Risto Laurila 
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Liite:  
 


