Muistio 3 /2021
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous jäsenille ja varajäsenille
Aika: 25.5.2021 klo 9.07-10.55
Kokouspaikka: Teams-verkkokokous.
Jakelu:
Ali Giray pj (este)
Sanna Heinonen vpj x, kokouksen pj
Hanna Kääriäinen siht. x
Pentti Ojajärvi x
Mari Nupponen (este)
Seppo Tiainen (poissa)
Varsinainen jäsen:
Varajäsen:
Monialajärjestö
Kari Hyvärinen x
Henna Karhapää x
Monialajärjestö
Mervi Kuiri x
Heli Hjälm x, klo 10.12 asti
Monialajärjestö
Anne Pyykkönen x
Anna-Maija Pitkänen
Paikallis-JANE
Ari Hevonkoski
Liisa Hiltunen x
Lapsi- ja perhejärjestöt
Anne-Maria Saaristo x, klo 10.02 asti
Ira Leo
Nuoret
Ulla Mänttäri-Tikka x
Sini Korhonen
Eläkeläisjärjestöt
Antti Lempinen
Paula Peltola
Liikuntajärjestöt
Jari Hurskainen
Tomi Pyylampi x, klo 9.30 alkaen
Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Ritva Silvennoinen
Jaana Pakarinen x
Omais- ja mielenterveysjärjestöt
Anni Pesonen x, klo 9.58 asti
Minna Turunen x, klo 9.47 asti
Opinto ja kulttuurijärjestöt
Lea Lihavainen x
Arja Puoskari x
Monikulttuurisuusjärjestöt
Anja Sarasoja x, klo 10.43 asti
Sami Tanskanen x
Kylä- ja kotiseutujärjestöt
Pasi Karjalainen
Timo Reko
Harrastusjärjestöt
Tuija Tekin
Kirsi Piiparinen
Ympäristö- ja luontojärjestöt
Ulla Siippainen x
Täydennetään
Työttömien järjestöt/työllisyys
Taina BenDaoud x
Ritva Kurkinen x
Asiantuntijajäsenet:
Marjut Ahokas, kunnanjohtaja, Ilomantsin kunta
Eija Asikainen, kotouttamispäällikkö, Joensuun kaupunki x, klo 9.49 asti
x=läsnäolijat

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen puheenjohtaja Sanna Heinonen avasi kokouksen klo 9.07. Todettiin läsnäolijat.
2. JANEn kokouksen 30.3.2021 muistion hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin JANEn kokouksen 30.3.2021 muistio. Muistio liitteineen lähetetty JANEn
jäsenille 12.4.2021 sähköpostitse.
3. JANEn kokoonpanoehdotuksen 2021-2023 hyväksyminen, liite 1
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE haki jäseniä kaudelle 2021-2023.
JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri
toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan
maakuntaliitossa.
Ehdotuksia JANEn jäseneksi pyydettiin 12.4-6.5.2021 sähköisellä lomakkeella. JANEn jäsenhausta
tiedotettiin monikanavaisesti JANEn ja paikallis-JANEn jäsenten kautta sähköpostitse, JANEn verkkoja Facebook-sivuilla, JANEn uutiskirjessä, Jelli-järjestötietopalvelussa ja Jelli-uutiskirjeessä,
Sanomalehti Karjalaisessa sekä Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman järjestöilloissa ja työpajoissa ja
JANEn varainhankinnan koulutuksessa.
Yhteensä ehdotuksia määräaikaan mennessä tuli 27 kpl. Yhteenveto tulleista ehdotuksista ja
työvaliokunnan ehdotus (18.5.2021) JANEn kokoonpanosta vuosille 2021-2023 lähetettiin JANEn
jäsenille kokouksen asialistan yhteydessä.
Työvaliokunta päätti 18.5. kokouksessaan, että avoimien paikkojen osalta järjestetään täydennyshaku
19.-21.5.2021. Täydennyshausta tiedotettiin JANEn jäsenten kautta sekä Jelli-järjestötietopalvelussa
ja Jelli-uutiskirjeessä. Täydennyshaussa ehdotuksia määräaikaan mennessä tuli 4 kpl.
Täydennetty ehdotus JANEn kokoonpanosta lähetettiin JANEn jäsenille 25.5. ennen kokousta
sähköpostitse sekä käsiteltiin JANEn kokouksessa. JANEn toimintaohjeen mukaan Jane hyväksyy
ehdotuksen seuraavan Janen kokoonpanosta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vahvistaa
kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta. Uusi kokoonpano aloittaa syksyllä 2021.
Jäsenmuutokset kesken toimikauden: JANEn toimintaohjeen (hyväksytty JANEssa 11.6.2019) mukaan,
mikäli Janen jäsen kesken toimikauden siirtyy taustajärjestöstään muihin tehtäviin eri sektorille,
järjestörypäs valitsee keskuudestaan uuden edustajan ja voi esittää henkilöä suoraan valittavaksi.
Ehdotus osoitetaan työvaliokunnalle ja Jane vahvistaa valinnan. Jos valmista esitystä ei tule, paikkaan
avataan julkinen haku. Työvaliokunta päätti 18.5.2021 kokouksessaan, että avoimessa haussa
kokoonpanon täydennys tehdään puolivuosittain.
Käytiin keskustelua kokoonpanosta ja käydyn keskustelun perusteella tehtiin muutoksia esitykseen.
Päätös: Hyväksyttiin liitteenä oleva JANEn kokoonpano vuosille 2021-2023 (liite).
4. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025
• Yhdistysohjelman tilannekatsaus
• Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman luonnos 10.5.2021
• Evästykset yhdistysohjelmaan
Hanna Kääriäinen kertoi Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025 tilannekatsauksen. (liite)

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025 luonnos lähetettiin sähköpostitse Janelaisille asialistan
liitteenä. Käytiin evästyskeskustelu saadun esittelyn pohjalta.
Pentti Ojajärvi kertoi Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen (24.5.) evästyksen Pohjois-Karjalan
yhdistysohjelmaan.
•

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn nostot maakuntaohjelmaan
ehdotusluonnos (liite)

Sihteeri esitteli ehdotusluonnoksen JANEn nostoista Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaan 2025.
Ehdotukset tehdään maakunnan hyvinvointityöryhmän kautta.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotus JANEn nostoista maakuntaohjelmaan (liite) seuraavin muutoksin.
Muotoillaan lause digikohtaan: Varmistetaan toimivat tietoliikenneyhteydet ja verkkopalveluiden
saavutettavuus tasapuolisesti koko maakunnan alueella. Sihteeri ja puheenjohtaja hoitavat asian.
•

JANEn kärkiteemat vuosille 2022-23 käsittely ja päätös

Sihteeri esitteli ehdotusluonnoksen JANEn kärkiteemoista vuosille 2022-2023.
JANEn kärkiteemat vuosille 2022-23:
o
o
o

Järjestöjen tuki korona-kriisistä selviytymiseen (yhteistyö, avustukset, tilat ym
toimintaedellytysten tuki).
Järjestöjen roolin varmistaminen sote-uudistukseen liittyvissä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen rakenteissa.
Järjestöjen digitaalisen osaamisen kehittäminen.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

5. JANE ja kuntavaalivaikuttaminen tilannekatsaus ja kevään 2021 toimenpiteet
Sanna Heinonen kertoi JANEn kuntavaalivaikuttamisen tilannekatsauksen.
•

JANEn seitsemän teesiä . Seitsemästä teesistä on tehty myös tiivistelmä (lähetetään sähköpostitse)
sekä some-postauskampanja JANEn Facebook-sivuille, jota JANElaisten toivotaan molempia
välittävän eteenpäin.

•

Tiedoksi Maakuntien verkostojärjestöjen video järjestötoiminnasta . Video voi hyödyntää ja välittää
eteenpäin.

•

JANEn kannanotto/ mielipidekirjoitus järjestö-kuntayhteistyöstä.
•

Sanna Heinonen ja Anne Pyykkönen esittelivät JANEn mielipidekirjoitusluonnoksen. (liite)
Päätös: Hyväksyttiin luonnos. Lisätään JANElaisten nimiä mielipidekirjoitukseen
kokouksessa tulleiden ehdotuksien pohjalta.

6. Tiedoksi tilannekatsaus Pohjois-Karjalan 300-juhlavuodesta ja maakuntapäivästä, Pentti Ojajärvi
Pentti Ojajärvi kertoi tilannekatsauksen Pohjois-Karjalan 300-juhlavuodesta ja maakuntapäivästä.
(liite)

7. Työryhmien ja ohjausryhmien JANEn jäsenten ajankohtaiskatsaukset
• Kumppanuuspöytä ja Sosiaali- ja terveyskeskusohjelman sekä soterakenne-uudistusta
tukevan alueellisen valmistelun ohjausryhmä
Anne Pyykkönen kertoi Kumppanuuspöydän ajankohtaiset asiat sekä toi terveiset Sosiaali- ja
terveyskeskusohjelman sekä soterakenne-uudistusta tukevan alueellisen valmistelun
ohjausryhmästä (Elina Pajula)
-

-

-

-

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijarakenteita on työstetty osana Siun soten
tulevaisuuden ohjelmia ja niistä oli Kansanterveydenkeskuksen järjestämä hytekoordinaattorien työkokous
Järjestönäkökulmasta hyte-rakenteita on kommentoinut Elina Pajula työkokouksessa,
kirjoittanut järjestöteemasta blogin ja Pohjois-Karjalan toimijarakennetta esitellään
keskiviikkona THL:n aluekoordinaattorien ja Järjestöjen sotemuutostuen yhteisessä
työkokouksessa yhtenä esimerkkinä ja peilinä alueille.
Järjestöjen roolista tulee webropol-kysely järjestöille, ajankohta selviää lähiaikoina.
Keskeistä on miettiä, mikä Janen rooli voi olla tulevassa sotessa yhtenä järjestöjen äänen
tuojana erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, joka on kaikkien järjestöjen
keskeinen tehtävä.
Järjestöjen ja Siun soten yhteistyöfoorumi 3.6 verkossa. Välitättehän tietoa verkostoillenne!
Siun soten Tulsote ja rakenneuudistushankkeiden ohjausryhmä kokoontui 20.5. Elina Pajula piti
puheenvuoron järjestöjen roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä erityisenä
esimerkkinä Armi-hanke.

•

Pohjois-Karjalan valmiusfoorumi
Pyykkönen kertoi, että P-K valmiusfoorumi kokoontunut huhtikuussa. Seuraava kokous syksyllä.
Ei ajankohtaista tiedotettavaa.

•

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuurihyvinvointiryhmä
Sihteeri kertoi Kaisa Kervisen terveiset Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
kulttuurihyvinvointityöryhmästä. Pilotit ovat käynnistyneet Kulttuurista hyvinvointia PohjoisKarjalaan -hankkeessa. Jos Janelaisilla kysymyksiä tai kommentteja ko. työryhmään vietäväksi
ja sisältöihin, voi olla yhteydessä Kaisa Kerviseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi saadut ajankohtaiskatsaukset.
8. Muut asiat
•

JANEn jäsenmuutokset
o

•

Henna Karhapää, monialajärjestöt, varaedustaja:
Joensuun Setlementti on ehdottanut Henna Karhapäätä JANEn varajäseneksi 30.3.2021
eteenpäin kuluvalle kaudelle. Kati Kovalaisen työsuhde Joensuun Setlementin
toiminnanjohtajana on päättynyt 26.2.2021. Toiminnanjohtajana toimii Henna
Karhapää 1.3.2021 alkaen.

JANEn syksyn kokousajat
o
o

JANE tvk 17.8.2021 klo 9-11
JANE 31.8.2021 klo 9-11 (uusi kokoonpano)

•

Henkilömuutoksia Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa
o Pentti Ojajärvi kertoi, että jää syksyllä 2021 eläkkeelle. JANEn toiminnan yhteyshenkilö
vaihtuu syksyllä.

•

JANEn koulutustyöryhmän ajankohtaiskatsaus
o Taina BenDaod kertoi JANEn koulutustyöryhmän ajankohtaiskatsauksen.
Janeko järjesti Varainhankinnan verkkokoulutuksen 22.4.2021. Koulutukseen osallistui
55 toimijaa. Yleisesti palaute oli hyvää. Koulutuksen sisältö ka. oli 4.3 (1-5).
Sanallisista vastauksissa parhainta koulutuksessa oli esimerkit. Parissa palautteessa
nostettiin esille, että koulutuksen sisältö oli suunnattu enemmän isommille
yhdistyksille. Todettiin, että jatkossa kiinnitettävä huomiota siihen, että sisällöt
palvelisivat vielä paremmin pieniä yhdistyksiä, jos tämä kohderyhmänä.
Palautekyselyssä kerättiin toiveita aiheista tuleviin koulutuksiin.
Janeko kokoontuu 9.6.2021 suunnittelemaan syksyn järjestöfoorumia.

•

Kiitos Janelaisille menneestä kaudesta
o Sanna Heinonen kiitti JANElaisia menneestä kaudesta! Janelaisille tullaan vielä
huomioimaan ja kiittämään sähköpostitse.

Päätös: Merkittiin tiedoksi muut asiat.
9. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Sanna Heinonen päätti kokouksen klo 10.55.

