Pyhäselän Jane

PÖYTÄKIRJA

Kokous torstaina 8.2.2017 klo 17
NS-talolla Hammaslahdessa (Pyhäseläntie 1)
Paikalla:
Eeva Mustonen
Marjatta Stranden
Erkki Martikainen
Margareta Rydén-Kortelainen
Marja-Leena Räsänen

Pyhäselän urheilijat/Nuorisoseura
Reijolan Eläkkeensaajat ry
Nivan kyläyhdistys, MSL
Mulo-Niittylahden kyläyhdistys
E-L Pyhäselän yhdistys ry

Anne Pyykkönen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/P-K:n Jane

1. Kokouksen avaaminen ja esittelykierros
Erkki Martikainen avasi kokouksen klo 17.15. Anne Pyykkönen toimi kokouksen sihteerinä
Taru Riikosen ollessa poissa.

2. Järjestöjen ajankohtaiset asiat ja kuulumiset
Mulo-Niittylahden kyläyhdistyksellä 11.2 laskiaistapahtuma, Niittylahden MM
(mehu&maisema) -hiihto 18.3, Kohti vähähiilisiä kyliä -projekti menossa, tässä yhteistyötä
koulun kanssa. Työn alla kaupungin kanssa tehtävä sopimus metsäpalstan käytöstä
projektissa. Mahdollisesti juhannusjuhla tulossa kesällä.
Sydänyhdistyksessä puheenjohtaja vaihtunut, uusi Irma Daavenport. Toimintaa esim.
keskiviikkoaamuisin salicurling ns-talolla, kesällä linja-autoretki Rantasalmelle,
Lemmenlavalla yhteislauluilta (Arto Pippuri laulattamassa), tiistaisin jumppa 9-10 ns-talolla,
kuntosalivuorot kaksi kertaa viikossa ja uinti Vetreassa perjantaisin. Joulupuuro tulossa
yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.
Eläkeliiton Pyhäselän yhdistyksellä suunnitelmissa turinakerho mahdollisesti keväälle,
AVOT-hankkeen info suunhoidosta ja ravitsemuksesta 1.3 klo 12 Oma SP:n alakerrassa,
Reijolassa keskiviikkoisin Ikikerho yhteistyössä Reijolan eläkkeensaajien kanssa (jumppa,
kahvit, vierailijoita), tulossa äitienpäiväkahvit, ulkoilupäivä Niittylahden opiskelijoiden
kanssa, 23.5 Toukosiunaus.

Reijolan Eläkkeensaajilla em. Ikikerho keskiviikkoisin, 11.2 laulutilaisuus Reijolan
yhteisötalolla, Helsingin reissu tulossa 12.-13.4 (teatteri + vierailu eduskuntatalolla,
ilmoittautumiset Kerttu Kososelle), mahdollisesti retki Rantasalmelle kesällä tai
vaihtoehtoisesti lähemmäs kesäteatteriretki, yhdistyksen 30vuotisjuhla kesäkuun alussa,
samalla puurojuhla. 25.2 Ruplalla tanssit. Retrotytöt -lauluporukka keikkailee pyynnöstä eri
tilaisuuksissa. Kuntosalivuoro 3xviikossa yhteisötalolla.
Nivan kyläyhdistys osallistuu Hammaslahden talvitapahtuman järjestämiseen 24.2,
Pyhäselän jäähiihdon järjestelyihin 4.3. Tulossa kansainvälinen työleiri heinä-elokuun
vaihteessa. Nivan kyläyhdistys tulee myös ns-talolla järjestettävää Jokipadan tanssikurssia.
RadioRexin kanssa selvitellään radiolähetysten tekemistä kylillä. Mahdollisesti
lähetyslaitteet saisi rexin kautta lainaan lähetyksen tekemiseksi.
Pyhäselän Urheilijat järjestää harjoitukset kerran viikossa Areenalla tai ulkona, kesällä
oman kylän kentällä. Kentälle tulossa perusparannus. Seura pyörittää kesällä Lemmenlavan
toimintaa. Lavaa vuorataan myös muille toimijoille vapaina iltoina.
Yhteisiä: Ideoitu Maistuvat kyläjuhlat -tapahtumaa alueen yhdistysten kanssa (MSL:n ja
Marttojen hanke).
Paikallis-Janejen kuulumisia: Paikallis-Janejen yhteisessä tapaamisessa Joensuussa olivat
paikalla Antti Lempinen ja Hannes Rossi. Paikallis-Janet toimivat Outokummussa,
Rääkkylässä, Pyhäselässä ja uutena Heinävedellä. Kokoontumisen teemana oli järjestöjen ja
kuntien yhteistyö ja järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet kuntaan. Mm. Pyhäselän osalta
toivottiin parempia vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyön rakenteita kaupunkiin päin.
Seuraava Paikallis-Janejen kokous 22.5 klo 16.30, paikka vielä avoin.

3. Vaikuttamisiltamat
Esiteltiin Vaikuttamis-iltamien ideaa (kutsun liitteenä) ja päätettiin järjestää seuraava
Pyhäselän iso järjestöilta vaikuttamisteemalla. Erkki selvittelee Aaro Piipposen kanssa
sopivaa ajankohtaa huhti-toukokuulle. Iltamaan kutsutaan kaupungin luottamushenkilöitä
ja keskeisiä viranhaltijoita keskustelemaan järjestöjen kanssa yhdistysten ja kaupungin
yhteistyöstä ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Kulttuuriesitys, kahvit,
yhteistä työskentelyä toivottiin. Järjestelyissä tukena Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
ja MSL.

4. Muut esille tulevat asiat
•
•
•

Pyhäselän kirkko täyttää 90 vuotta ja kirkkokuoro 70 vuotta, juhlat 10.5
Biohiilitysnäytöksiä voi tilata MSL:lta, yhteys esim. Erkki Martikainen.
Ystävänpäivälounas Honkavaaran perinnepihalla 15.2 klo 12.

Yhdistyksille atk-tukea tarjoaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kathy-toiminta:
Jarkko Rissanen jarkko.rissanen@pksotu.fi, 050 378 8527.

Päätettiin hakea Joensuun kaupungin maaseutupoliittisesta ohjelmasta rahoitusta
Pyhäselän järjestöjen tiedotuslehtisen kokoamiseen ja jakeluun. Mahdollisesti 4H voisi
hakea rahoituksen. Tiedotuslehtiseen tulisi keskeiset tiedot yhdistyksistä (kuvaus mikä
yhdistys, missä toimii, yhteystiedot). Jakelu postin kautta.

5. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Seuraava kokous 3.4 klo 17 Hammaslahden NS-talolla.

6. Kokouksen päättäminen
Erkki Martikainen päätti kokouksen klo 19.00

Joensuussa 9.2.2018
Vakuudeksi
Anne Pyykkönen, kokouksen sihteeri

