YHTEISTYÖSOPIMUS

11.6.2019

1. Sopijaosapuolet

1. Tukipilari/ Kuopion Invalidit ry (Y-tunnus 0171482-2)
Microkatu 1, M-osa
70210 Kuopio
p. 044 554 4047 (toiminnanjohtaja)
www.tukipilari.fi

2. Yhdistyksen nimi ja yhteystiedot

2. Yhteistyö Tukipilarin kanssa
Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia sopijaosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista,
jotka liittyvät Tukipilarin kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Tukipilari on kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio.
Tukipilarin toiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa paikallisten, etenkin pienten vammaisja kansanterveysyhdistysten toimintaa. Tukipilarin hallinnollinen ja toiminnallinen vastuu on
Kuopion Invalidit ry:llä. Kuopion Invalidit ry:n hallituksen lisäksi toimintaa ohjaa Tukipilarin
ohjausryhmä, johon kuuluvat eri vammais- ja kansanterveysyhdistysten edustajien lisäksi
asiantuntijoita Kuopion kaupungin eri yksiköistä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymästä ja Järjestökeskus Majakasta.

3. Yhteistyösopimuksen sisältö
Tukipilarin tukitoiminnot yhdistyksille
•
•
•

Tukipilarin sähköpostikirjeen hyödyntäminen tiedotuskanavana sovituin
pelisäännöin
Tukipilarin kotisivujen hyödyntäminen: yhdistys voi ilmoittaa ajankohtaista
osiossa tapahtumistaan ja osallistua blogitekstien kirjoittamiseen
Tukipilarin koulutustilan käyttö: luethan lisätietoja varaamiskäytänteistä
Tukipilarin kotisivuilta

•

•

•
•
•
•

mahdollisuus osallistua Tukipilarin järjestämiin infokahviloihin, koulutuksiin ja
seminaareihin - tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta joihinkin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin voi olla nimellinen osallistumismaksu
mahdollisuus osallistua Tukipilarin ja yhdistysten kanssa yhteistyössä vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen yhteissuunnittelun, tapahtumien
toteuttamisen ja koulutuksen keinoin, myös Tukipilarin tarjoamissa
yhdistysvarteissa voidaan kehittää yhdistyksen omia käytänteitä
Tukipilari mahdollistaa yhdistysten osallistumisen verkostoyhteistyöhön
ohjaus- ja neuvontapalvelut yhdistyksille, katsothan kotisivuiltamme lisätietoja
näistä palveluista
kopioiminen, katsothan kotisivuiltamme lisätietoja
muut mahdolliset tukitoiminnot, jotka STEA on hyväksynyt Tukipilarin
toiminta-avustukseen mm. yhdistys voi pitää OLKA-pisteellä teemapäiviä ja
tuoda yhdistyksen esittelymateriaalia OLKA-pisteelle
OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.
Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä
kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Kuopiossa OLKAtoiminta toteutetaan Tukipilarin ja KYSin yhteistyönä. OLKA-toiminta koordinoi
sairaalassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukitoimintaa.

Yhdistyksiltä toivotaan seuraavaa
•

•
•

•
•
•
•

mahdollisuutta osallistua Tukipilarin ohjausryhmän edustajien valintaan
kuopiolaisten / pohjoissavolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten
keskuudesta - valinta suoritetaan erovuoroisten jäsenten osalta keväisin
puheenjohtajien kehittämispäivän yhteydessä
Tukipilarin yhteistyöverkostojen toimintaan osallistuminen
yhdistys tutustuu OLKA-toiminnan teemapäivien ohjeistukseen, mikäli se haluaa
toteuttaa oman teemapäivän OLKA-pisteellä – teemapäivien ohjeistus löytyy
Tukipilarin kotisivulta OLKA-toimintaa ja teemapäiviä käsittelevästä osiosta
mahdollisuus osallistua Tukipilarin toiminnan kehittämiseen
Tukipilarin sähköpostikirjeen välittäminen jäsenistölle mahdollisuuksien mukaan
Tukipilarin toiminnan tunnetuksi tekeminen jäsenistölle mm. yhdistyksen
kotisivujen, yhdistyksen omien tiedotteiden sekä sosiaalisen median avulla
yhdistys ilmoittaa Tukipilarille mahdolliset puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja sihteerin/tiedottajan vaihdokset sekä huolehtii siitä, että heidän yhteystietonsa
ovat Tukipilarilla ajan tasalla

4. Vaitiolovelvollisuus
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa yhteistyön aikana tietoonsa saadut toisen
sopijapuolen luottamukselliset tiedot.

5. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lähtien toistaiseksi.
Sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti kolmen kuukauden irtisanomisajalla
kirjallisesti. Sopimuksen irtisanominen ei kuitenkaan keskeytä jo sovittuja tai
yhteistyössä aloitettuja prosesseja.
Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli vakavasti
rikkoo sopimusta ja aiheuttaa toiminnallaan haittaa toiselle osapuolelle.

6.

Allekirjoitukset
Sopimus on allekirjoitettu kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen yhdistys hyväksyy, että Tukipilari tallettaa
yhteistyösopimuksen sisältämät tiedot Tukipilarin toimistolle kirjallisessa muodossa. Tukipilari
käsittelee tietoja huolellisesti yhdistysrekisteri ja viestintärekisteri -tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Sopimuksen allekirjoittamalla yhdistys lisäksi hyväksyy, että Tukipilari voi välittää fyysiset tai
sähköiset kopiot yhteistyösopimuksista tarvittaessa Kuopion Invalidit ry:lle, OLKA-toiminnalle,
STEA:lle, Pohjois-Savon VeKe:lle ja Kuopion kaupungille. Yhteistyösopimuksen mallikappale
julkaistaan Tukipilarin kotisivulla.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen yhdistys hyväksyy sen, että Tukipilari voi julkaista
yhteistyösopimuksen tehneen yhdistyksen nimen ja yhteystiedot Tukipilarin kotisivulla sekä
mainita yhteistyösopimuksen tehneen yhdistyksen nimen yleisesti yhteistyöasioissa.

Paikka ja päivämäärä:

Kuopio, __ / ___ 20 ___
Yhdistyksen nimi
Kuopion Invalidit ry / Tukipilari

___________________________

_______________________________

Tuula Väätäinen
puheenjohtaja

puheenjohtaja

__________________________

________________________________

Sanna Vesterinen, vs. toiminnanjohtaja
Tukipilari

varapuheenjohtaja

JAKELU: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA
TIETOSUOJASELOSTE: löytyy tukipilari.fi -osoitteesta tietosuojaselosteet -osiosta. Rekisterin
nimi: yhdistysrekisteri ja viestintärekisteri.

