Pyhäselän Jane

PÖYTÄKIRJA

Kokous torstaina 30.3.2017 klo 17
NS-talolla Hammaslahdessa (Pyhäseläntie 1)
Paikalla:
Eeva Mustonen
Ulla Hukka
Erkki Martikainen
Hannes Rossi
Taru Riikonen
Margareta Rydén-Kortelainen

Pyhäselän urheilijat/Nuorisoseura
Reijolan Eläkkeensaajat ry
Nivan kyläyhdistys, MSL
Hammaslahden kyläyhdistys ry
Pyhäselän 4H-yhdistys
Mulo-Niittylahden kyläyhdistys

Timo Hartikainen
Antti Lempinen
Anne Pyykkönen
Aaro Piipponen
Riitta Himanka

Hammaslahden Nuorisoseura
Ohvana-Pärnä kyläyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistus ry/P-K:n Jane
Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki

1. Kokouksen avaaminen ja esittelykierros
Erkki Martikainen avasi kokouksen klo 17.05. Käytiin pikaisesti läpi paikallaolijat ja
heidän edustamansa yhdistys/järjestö.

2. Pyhäselän Janen järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Martikainen ja sihteeriksi Taru Riikonen.

3. Pyhäselän Janen toimintatavan ja yhdistysagentin roolin määrittely
Yhdistysagentin toivotaan olevan Pyhäselän yhdistysten kokoava voima, kokousten
koollekutsuja ja koordinaattori. Päivittää Pyhäselän toimijoiden yhteystiedot ajan
tasalle sekä kokoaa yhteen paikalliset tapahtumat. Tiedottaa tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista, sekä Joensuun kaupungin ym. tahojen avustuksista ja
niiden hakuajoista.
Jos yhdistysagentin tehtävistä ei saa korvausta, resurssit tehtävien hoitamiseen
rajalliset. Kuuluuko osa tehtävistä palvelupisteen hoitaa?
Sovittiin, että Pyhäselkä Janen jäsenet lähettävät sähköpostitse yhdistysagentille
yhteystietoja ja tulevia tapahtumia ja yhdistysagentti päivittää näiden pohjalta tiedot
ajan tasalle.

4. Joensuun kaupungin ja Pyhäselän Janen yhteistyö ja vuoropuhelun
rakentuminen
Joensuun kaupungin edustajat (Aaro Piipponen, Riitta Himanka) osallistuvat jatkossa
Pyhäselän Janen kokouksiin.
Pyhäselän palvelupisteen toimintaan toivotaan parannusta ja kehitystä, järjestöille
tarkoitettuja, edullisia tai maksuttomia kokoontumistiloja tulisi olla enemmän.
Tiedottamiseen toivotaan parannusta ja uusia keinoja sekä kaupungin suunnalta että
yhdistysten puolelta. Paikallislehden puuttuminen jättää ison aukon tiedottamiseen.
Yhdistykset voisivat tehdä enemmän yhteisiä aloitteita.
Päätettiin järjestää yhteinen järjestöilta syksyllä 2017, jossa olisi teemana Joensuun
kaupungin avustushakemusten opastusta. Pyhäselän Jane valmistelee tilaisuutta.

5. Terveiset JärjestöRallikierrokselta muista kunnista ja infoa jatkosta P-K:n
Janen osalta
JärjestöRalli –kierros saanut pääsosin positiivista palautetta. Ollut 21 tilaisuutta ja
osallistujia 450 hlöä. Janet perustettu Pyhäselän lisäksi Rääkkylään ja Outokumpuun.
Muutamalla paikkakunnalla Janea ei ole koettu tarpeelliseksi.
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys hakenut STEAlta hankeavustusta paikallis-janetoiminnan ja ydistysagenttien tukemiseen ja kehittämiseen sekä järjestöjen
digiosaamisen vahvistamiseen. Odotettavissa myönteinen rahoituspäätös.
Yhdistysagenteille tulossa yhteinen verkostopäivä.

6. Muut esille tulevat asiat

7. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Ajankohta sovitaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen
Erkki Martikainen päätti kokouksen klo 18.28.

Joensuussa 7.4.2017
Vakuudeksi
Taru Riikonen, sihteeri

