Pohjois-Karjalan järjestöasiain
neuvottelukunta JANEn
tarkistuslista kuntien
talousarvioiden laadintaan
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on laatinut kuntia varten vuoden 2019 talousarvioiden laadintaan järjestöjen näkökulmasta tarkistuslistan, jonka toivomme kuntien ottavan huomioon talousarvioita laadittaessa.
Pohjois-Karjalassa on 3729 yhdistystä (PRH 15.8.2018). Järjestötoiminta luo alueelle hyvinvointia, elinvoimaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järjestötoiminta edistää ihmisten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
Järjestöasiain neuvottelukunta JANE edustaa laajasti Pohjois-Karjalan alueen eri kansalaisjärjestöjä ja on kerännyt
alla olevat asiat järjestökentältä. Vastaavat huomiot ovat keskeisiä myös 5.7.2018 julkaistussa STM:n toimeksiantona
toteutetussa OTK Tuija Braxin selvitystyön raportissa Järjestöjen rooli maakunta- ja soteuudistuksessa sekä vuonna
2015 Pohjois-Karjalan järjestöjen kanssa laaditussa Miun yhistys -yhdistysohjelmassa.

JÄRJESTÖTOIMINTA TARVITSEE TALOUDELLISTA TUKEA

Järjestötoiminnan taloudellisen tuen turvaaminen ja avustustason korottaminen on tärkeää. Kuntatalouden näkökulmasta pienilläkin avustuksilla järjestöt toteuttavat paljon kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Onko kunnassasi järjestötoiminnan taloudelliseksi tukemiseksi:
• yleisavustukset
• kohdennetut avustukset
• kumppanuussopimukset
• sovittu hankkeiden kuntarahaosuuksien myöntämisestä
• perustettu hanketoiminnan puskurirahasto

JÄRJESTÖT TARVITSEVAT KOKOONTUMISTILOJA

Tilat ovat edellytys ihmisten kohtaamiselle ja monipuoliselle toiminnalle. Tilat luovat myös pysyvyyttä toiminnalle.
Järjestöt toivovat seuraavia asioita kunnilta tilojen osalta:
• maksuttomia ja terveitä tiloja järjestöjen käyttöön eri puolille kuntaa
• tukea toimitilakustannuksiin
• seura- ja kylätalojen kiinteistöveron poistamista

JÄRJESTÖT OSALLISUUDEN EDISTÄJINÄ JA KUNNAN KUMPPANINA

Järjestöjen tekemä työ on osallisuutta parhaimmillaan. Järjestöjen asiantuntemusta on tärkeää hyödyntää kunnissa
yhteisöllisyyttä, osallisuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä.
Onko kunnassanne:
• Nimetty järjestöyhteistyöhenkilö osaksi kunnan palveluja edistämään järjestöyhteistyötä ja osallisuutta.
• Olemassa kunnan ja järjestöjen yhteistyölle rakenne, esimerkiksi paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta
(paikallis-JANE)
• Huolehdittu, että kunnassa järjestetään säännölliset järjestöillat eri alueilla
• Otettu järjestöt mukaan hyvinvointisuunnitelman suunnitteluun, tekemiseen ja arviointiin
• Huolehdittu digiosallisuuden ja digiosaamisen vahvistamisesta:
• tarjotaan tukea ja ohjausta digipalvelujen käyttöön ottoon sekä sähköisten avustushakemusten tekemiseen
• tarjotaan tiloja, laitteita ja neuvontaa kuntalaisille ja järjestöille etäosallistumiseen.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
LISÄTIETOJA Ali Giray, puheenjohtaja, ali.giray@joensuuntulkkikeskus.fi, 0400 273 425
Sanna Heinonen, varapuheenjohtaja, sanna.heinonen@jns.fi, 045 1373 972
Hanna Kääriäinen, sihteeri, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060

www.jelli.ﬁ/jane

