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1. Tilaisuuden avaaminen
Erkki Martikainen aloitti klo 17.05 ja toivotti kaikki tervetulleeksi tilaisuuteen.

2. Esittelykierros ja järjestöjen toiminnoista kertominen
Tilaisuudessa mukana hyvin väkeä ja eri yhdistyksistä.
- Kirkkoherra Ville Ojala kertoi itsenäisyyspäivän juhlasta, joka pidetään 6.12.2017
Pyhäselän kirkolla ja seurakuntatalolla. Juhlan järjestelyissä mukana paikallisia
yhdistyksiä. (Ville Ojala poistui tilaisuudesta klo 17.20)
- Timo Hartikainen kertoi NS-talolla pidettävistä tansseista ja muista toiminnoista.
NS-taloa remontoitu paljon ja vuokrattavia tiloja, mm. sali, kahvio ja saunatilat. NStalon käyttö aktiivista. NS-talolla itsenäisyyspäiväjuhla 2.12.2017, mukana useita
järjestöjä.
- Eläkeliitto Pyhäselän yhdistyksellä ”Äijä virtaa” -projekti, kuntosalivuoroja,
senioritansseja, ikinuorten kerho, muistikerho ja isänpäivänä -juhla, jossa valitaan
vuoden äiti ja isä.
- Honkavaaran seudun kyläyhdistyksellä teatterikerho, jonne voi tulla mukaan
näyttelemään ja harrastelemaan, joulun avaus Honkavaaralla 5.12.2017.
- Sydänyhdistyksellä kuntosalitoimintaa Vetreassa ja Hammaslahdessa

Todettiin, että toiminta Pyhäselän alueella on erittäin virkeää ja monipuolista,
ongelmana on miten saada tieto muille ja minne tieto laitetaan.
Mirjami Piiroinen Pyhäselän palvelupisteeltä totesi, että heille voi ilmoittaa
tapahtumista, jotka päivitetään Joensuun kaupungin nettisivuille.

3. Pyhäselän Jane
Erkki Martikainen kertoi Pyhäselän Janesta, milloin ja miten aloitti toimintansa.
Valittiin yhdistysagentti, jolle välitetään tietoa tapahtumista ja yhdistysagentti
kokoaa ne yhteen. Tavoite saada tieto myös Joensuun Kaupungille ja yhdistysagentin
tehtävä on toimia myös yhteyshenkilönä Joensuun Kaupungin ja järjestöjen välillä.
Joensuun Kaupungin yhteyshenkilöinä toimivat Aaro Piipponen ja Riitta Himanka.

4. Pohjois-Karjalan Jane
Anne Pyykkönen kertoi Pohjois-Karjalan Janesta, joka toimii asiantuntijana, yhteistyön
rakentajana, kehittäjänä ja aktivoijana maakunnassa, sekä järjestää tapahtumia,
järjestöfoorumeita ja la 23.9.2017 pidettävän järjestöjuhlan Joensuussa.
Syksyllä 2016 pidettiin järjestöralli, jossa kierrettiin useampi kunta ja tiedusteltiin
onko tarvetta perustaa omien kuntien Janeja. Kierroksen päätteeksi perustettiin omat
Janet Pyhäselkään, Rääkkylään ja Outokumpuun. Muutamalla paikkakunnalla Janea ei
ole koettu tarpeelliseksi.

5. Pohjois-Karjalan Jelli
Marleena Laakso Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksestä kertoi uudistetusta Jelli
-sivustosta, jonne perustetaan jokaiselle paikkakunnalle omat sivustot. Pyhäselkä Jelli
on jo perustettu, jonne voitaisiin koota kaikki tapahtumat, yhteystiedot, vuokrattavat
tilat, ajankohtaiset asiat ym.
Sivusto koettiin tarpeelliseksi ja hyväksi, joka voisi toimia hyvänä väylänä
tiedottamiseen.
Joensuun Kaupunki on uudistamassa nettisivuja ja sieltä tullut ehdotus, että Jelliä
voitaisiin käyttää järjestöjen tiedottamiskanavana ja linkki Jelli -sivustolle laitettaisiin
Joensuun kaupungin nettisivuille.
Marleena pyysi, että järjestöt ilmoittavat yhteystietonsa ja tapahtumansa
Marleenalle tai sivustolla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.
Myös yhdistysagentti ja Pyhäselän palvelupiste voisivat toimia yhteistyössä sivuston
ylläpitäjinä.

6. Vapaata keskustelua
(Aaro Piipponen saapui tilaisuuten klo 18.10)
Miten tieto saadaan niille, jotka eivät käytä tietokonetta tai internettiä.
Karjalan Heili-, Joensuun uutiset-, Kirkkotie- ja kansalaisopisto -lehtien jakelu rajallinen,
ainoastaan taajaamiin.
Todettiin, että lehdet saadaan kaupoista, palvelupisteeltä ja kirjastolla (ei jakeluun)
Joensuun kaupunki lähettää tietoa avustuksista, mutta tieto ei tavoita kaikkia.
Tapahtumista järjestöt ilmoittavat ilmoitustauluilla, kaupoissa, järjestöpalstalla,
sosiaalisessa mediassa, postilaatikkojakeluna, kouluille (Wilma).
Paikallislehti tai järjestöjen oma tiedotuslehtinen koetaan tarpeelliseksi.

7. Joensuun kaupungin terveiset
Aaro Piipponen ehdotti, että järjestöjen ja Joensun kaupungin yhteisiä tilaisuuksia
voitaisiin järjestää 2 kertaa vuodessa. Seuraavaan tilaisuuteen Joensuun Kaupunki
voisi kustantaa ilmoituksen Karjalaiseen, jotta tavoitetaan järjestöt mahdollisimman
laajasti.
Tilaisuuksissa voisi olla eri aihealueita, esim. sote, liikenne.
Aaro selvittää voiko koteihin jaettavaan järjestöjen tiedotuslehden kokoamiseen
saada rahoitusta Joensuun kaupungin maaseutupoliittisesta kehittämisrahastosta.
Tulisi päättää, mikä yhdistys hakee rahoitusta.
Aaroon voi ottaa yhteyttä avustuksiin liittyvissä asioissa.

8. Tilaisuuden päättäminen
Tilaisuus päättyi klo 18.50.

Joensuussa 22.9.2017
Vakuudeksi
Taru Riikonen, sihteeri

