MUISTIO
Pyhäselän JANE, PYJANEn kokous
Aika: 15.9.2020 klo 18.05-19.45
Paikka: Hammaslahden nuorisoseuran talo (Pyhäseläntie 1)

Erkki Martikainen (pj), Nivan kyläyhdistys, MSL/P-K Kylät x
Eeva Mustonen, Pyhäselän urheilijat/Nuorisoseura
Marjatta Stranden, Reijola Eläkkeensaajat ry
Marja-Leena Räsänen, EL Pyhäselän yhdistys ry
Hannes Rossi, Hammaslahden kyläyhdistys ry
Margareta Rydén-Kortelainen, Mulo-Niittylahden kyläyhdistys
Tarja Lehikoinen, Honkavaaran seudun kyläyhdistys
Antti Lempinen, Ohvana-Pärnävaara kyläyhdistys
Timo Hartikainen, Hammaslahden Nuorisoseura x
Taru Riikonen, Pyhäselän 4H x
Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys x

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 ja totesi läsnäolijat.
2. Pyhäselän JANEn tilannekatsaus ja tarpeet
Pyhäselän Jane perustettiin 16.1.2017 Reijolan yhteisötalolla. Erityisenä tarpeena PyJANElle
nähtiin yhdistysten välisen yhteistyön tiivistyminen ja päällekkäisyyksien vähentäminen,
tiedottaminen sekä järjestö-kunta (Pyhäselän yhdistykset – Joensuun kaupunki) vuoropuhelun
kehittäminen.
Todettiin, että asioissa on menty eteenpäin. Todettiin, että PyJANE on tarpeellinen rakenne
Pyhäselän yhdistysyhteistyön edistämiseen sekä järjestö-kuntayhteistyön kehittämiseen.
Todettiin, että PyJANE jatkaa toimintaansa. Selvitetään PyJANEssa olevista yhdistyksistä kuka
jatkossa toimii kunkin yhdistyksen edustajana.
Tuotiin tiedoksi, että kehittämispäällikkö Aaro Piipponen, Joensuun kaupunki on irtisanoutunut.
Kaupungilta on saatu asiasta tietoa, että asia on valmistelussa ja tehtäväkokonaisuus harkinnassa.
Tehtäviä kyllä hoidetaan jatkossakin.
Päätettiin, että lähestytään Joensuun kaupunkia, jossa ehdotetaan, että Pyhäselän yhdistyksiä
koskevissa asioissa kaupunki voisi lähestyä ja käydä vuoropuhelua PyJANEn kanssa.

3. Ajankohtaista Pyhäselän yhdistyksissä -kierros
Käytiin ajankohtaiskierros.
Pyhäselän 4H
• Hankkeet: Etänä (ESR) ja Yhdessä yrittäjyyteen
• Iltapäiväkerhot ja kerhotoiminta
• Syyshavinat katsottavissa YouTubesta . Tapahtuma oli osa maakuntapäivää.
• Pyhisreportteri tekee juttuja paikallisista yrittäjistä!

Hammaslahden nuorisoseura
• Hammaslahden nuorisoseuratalo aktiivisessa käytössä arkipäivisin ja myös viikonloppuisin
varauksia.
• Palkattu tukityöllistetty, joka vetää mm. kerhoja sekä huolehtii mm. talon siisteydestä.
• Taloon tehty remonttia, mm.led-valot. Tulossa parannuksia myös ensi vuonna.
Nivan kyläyhdistys
• onkikisat
• Valoton tapahtuma ehkä
• kansainvälinen leiri jouduttiin perumaan
• Erkki Martikainen toimii tällä hetkellä P-K Kylien toiminnanjohtajana (50%)
• Kylillä 2 tukityöllistettyä, jotka ottavat tekevät päivityksiä kylistä sosiaaliseen mediaan.
• Pyhäselän digitukikaveri Kauko Tahvanainen, Ohvana

4. Ajankohtaista Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE
Hanna Kääriäinen kertoi ajankohtaista Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
www.jelli.fi/jane .
•

JANEn kannanotto: Järjestökentän toimintaresurssit turvattava

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE teki 1.9.2020 kokouksessaan kannanoton
järjestökentän toimintaresurssien turvaamisesta. Kannanotto luettavissa myös JANEn
nettisivuilta www.jelli.fi/jane
•

Kuka on vuoden 2020 JärjestöStara?

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta
maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka
omalla toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä
järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa. Yhdistykset ja
yksityishenkilöt voivat tehdä JANElle ehdotuksia vuoden 2020 JärjestöStarasta 2.9.2020 -

30.9.2020. Ehdotuksesi Vuoden 2020 JärjestöStarasta voit jättää osoitteessa:
https://webropol.com/s/jarjestostara2020
JärjestöStara 2020 julkistetaan Pohjois-Karjalan Järjestöpäivässä 28.11.2020. Palkinto
luovutetaan tänä vuonna kymmenettä kertaa. Lisätietoja www.jelli.fi/jane/jarjestostara
•

Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 28.11.2020 verkossa

Teemana Elävä ja saavutettava järjestötoiminta. (mm. vinkkejä yhdistyksien viestintään).
Lisätietoja tulossa myöhemmin.
• Joensuun järjestötapaaminen
Tapaamisen teema: Taustaa kaupungin hyvinvointikertomukseen liittyen
Aika: 22.9.2020 klo 16.00-18.00
Paikka: Sirkkalan auditorio, Sirkkalantie 12 A, Joensuu (Pielisjoen ja Karsikon koulut samassa
rakennuksessa)
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkon välityksellä. Ilmoittautumista pyydetään sekä
paikan päällä että etäyhteydellä osallistuvilta. Ilmoittautuminen 18.9.2020 mennessä:
webropol.com/s/jarjestotapaaminen
Hyvinvointikertomusta on mahdollista kommentoida Webropol-kyselyn kautta 27.9 asti.
Tilaisuuden materiaalit ja linkki kyselyyn lähetetään ennakkoon tilaisuuteen ilmoittautuneille.
https://www.joensuu.fi/web/kake/-/ilmoittautuminen-kaynnissa-joensuunjarjestotapaamiseen-22-9-

5. Muut asiat
Ei muita asioita. Päätetään myöhemmin PyJANEn seuraava kokousaika.

Muistion kirjasi Hanna Kääriäinen

