Arvoisa yhdistystoimija,
haluatko olla mukana kehittämässä ja viemässä
yhdessä eteenpäin järjestötoimintaa Kontiolahdella?
Kontiolahden järjestöillassa (16.4.2019) päätettiin perustaa
Kontiolahdelle paikallis-JANE. Paikallis-JANE on paikallinen järjestöasiain
neuvottelukunta, yhdistysten yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa
kunnan kanssa. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.
Paikallis-JANE toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten
välillä ja päällekkäisyyksien karsiminen, yhdistyskentän voimien
vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä ja
vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan.
Kunnan näkökulmasta uusi rakenne helpottaa yhteydenpitoa ja esimerkiksi
järjestöedustajan nimeämistä kaupungin tai kunnan työryhmiin: yksittäisellä
järjestöllä on paikallis-JANEn myötä taustatukea työryhmässä toimimiselle ja
edustaja puhuu useamman kuin yhden järjestön äänellä.
Paikallis-JANEn tukena toimii Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
neuvottelukunta JANE. JANEn ja Paikallis-Janejen vuoropuhelun kautta
vahvistetaan laaja-alaisesti maakunnan järjestöjen äänen kuulumista myös
maakuntatason vaikuttamis- ja kehittämistyössä.
Esimerkkejä paikallis-JANEjen toiminnoista:
- Toimintasuunnitelma, tavoitteiden kirjaaminen, tehtävän ja seurannan
määrittely
- Yhteystietojen kokoaminen toimivista yhdistyksistä sekä
yhteystietolistojen päivittäminen
- Yhteyshenkilöiden tai edustajien valinta: maakunnan JANE,
kaupungin/kunnan hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta, muut
työryhmät
- Yhteistyön tiivistäminen tapahtumissa ja koulutuksissa
- Yhdistysiltojen suunnittelu ja järjestely
- Järjestö-kuntayhteistyönasiakirjan käsittely/teko ja
- Järjestökysely yhdistyksille
- Järjestötiedottamisen kehittäminen
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Oletko sinä tai edustamasi yhdistys kiinnostunut paikallisJANE toiminnasta?
Kontiolahti hakee jäseniä ja varajäseniä Kontiolahden paikallis-JANEen
seuraavilta teema-aloilta:
- lapset, perheet ja nuoret
- eläkeläisjärjestöt
- liikuntajärjestöt
- sosiaali-ja terveysjärjestöt
- kulttuurijärjestöt
- kylä- ja kotiseutuyhdistykset
- harrastusjärjestöt
- ympäristö- ja luontojärjestöt
- muut
Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia
valintakriteereitä:
•
•
•
•

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat yhdistyksiä monipuolisesti eri
toimialoilta.
Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat aktiivisia
henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa
järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
Valittu edustaja on halukas toimimaan viestin viejänä
neuvottelukunnan ja oman teema-alueensa järjestöjen välillä.
Valittavan henkilön taustayhdistyksen toimialue on sijaittava
Kontiolahdella.

Kontiolahden kunta on sitoutunut paikallis-JANE toimintaan ja vastaa sen
koollekutsunnasta. Sihteerinä toimii Kontiolahden järjestöyhteyshenkilö Sakari
Kela ja asiantuntijajäsenenä Sari Jormanainen.
Paikallis-Janen toimikausi voi olla 2-4 vuotta. Toimikauden pituudesta
päätetään perustamiskokouksessa. Järjestöasiain neuvottelukunnat
kokoontuvat yleensä 4-6 kertaa vuodessa, mutta jokainen paikallis-JANE
määrittelee itse kokoontumiskertojen tarpeen.
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Aikataulu:
Ehdotukset Kontiolahden Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 9.9.2019
mennessä voi tehdä alla olevan webropol-linkin kautta.
https://link.webropolsurveys.com/S/CB3FD67D381B5F88
Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
neuvottelukunta JANEn työvaliokunta yhdessä Kontiolahden paikallis-janen
sihteerin kanssa valmistelee ja tekee ehdotuksen kokoonpanosta
perustamiskokouksen käsiteltäväksi 19.9.2019. Jatkossa Kontiolahden
paikallis-Janen kokoonpanosta päättää Kontiolahden paikallis-Jane itse.
Lisätietoa: Teija Sivonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/PohjoisKarjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn sihteeri,
teija.sivonen@pksotu.fi, 044 715 2060
Kontiolahden järjestöyhteyshenkilö: Sakari Kela, sakari.kela@kontiolahti.fi
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