Muistio 4 /2021
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous jäsenille ja varajäsenille
Aika: 31.8.2021 klo 8.31-10.09
Kokouspaikka: Teams-verkkokokous.
Ali Giray pj
Sanna Heinonen vpj x, klo 8.45 alkaen
Hanna Kääriäinen siht. x
Pentti Ojajärvi x, klo 9 saakka
Mari Nupponen x, 10.04 alkaen
Varsinainen jäsen:
Monialajärjestö
Kari Hyvärinen x, klo 10.04 alkaen
Monialajärjestö
Anne Pyykkönen x
Monialajärjestö
Mervi Kuiri x
Paikallis-JANE
Sari Tervonen x
Lapsi- ja perhejärjestöt
Hanna Fabritius x
Nuoret
Sini Korhonen x
Eläkeläisjärjestöt
Antti Lempinen x
Liikuntajärjestöt
Tomi Pyylampi x
Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Ritva Silvennoinen x
Omais- ja mielenterveysjärjestöt
Minna Turunen x, klo 9.48 alkaen
Opinto ja kulttuurijärjestöt
Arja Puoskari x
Monikulttuurisuusjärjestöt
Sami Tanskanen x
Kylä- ja kotiseutujärjestöt
Maarit Hämäläinen-Koljonen x
Harrastusjärjestöt
Tuija Tekin x
Ympäristö- ja luontojärjestöt
Hannu Parviainen x
Työttömien järjestöt/työllisyys
Taina BenDaoud x
Asiantuntijajäsenet:

Varajäsen:

Henna Karhapää x
Alina Koponen x
Anni Rannikko x
Liisa Hiltunen x
Ira Leo x
täydennetään
Elna Sarkkinen
täydennetään
Salli Alajuuma x
Anni Pesonen x, klo 9.48 alkaen
Tuija Hirvonen-Puhakka x
täydennetään
Heli Hjälm
Kirsi Piiparinen
Täydennetään
Ritva Kurkinen x

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Sihteeri avasi kokouksen klo 8.31 kokouksen puheenjohtajan esteen vuoksi. Käytiin Janelaisten
esittäytymiskierros.
Kokouksen puheenjohtaja Sanna Heinonen liittyi kokoukseen.
Muistettiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kulttuuriasiantuntija/ järjestöyhteyshenkilö Pentti Ojajärveä
hänen jäädessään eläkkeelle.
Käytiin läpi JANE toiminnan perehdytysdiat. Diaesitys liitteenä.
Todettiin läsnäolijat. Siirryttiin kohtaan 2. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman hyväksyminen klo 9.25.
2. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025 hyväksyminen
Sihteeri esitteli Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025 luonnoksen. Luonnos on lähetetty Janelaisille
tutustuttavaksi 20.8.2021 kokouksen asialistan yhteydessä.
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä
kehittämiskohteista vuosille 2021-2025 sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT2025:n
toimenpideohjelma. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmalla on kolme strategista painopistettä. Painopisteet
ovat uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja hyvinvointia kumppanuudessa.
Hyväksyttiin yksimielisesti Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 (liite). Yhdistysohjelma menee
seuraavaksi Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.
3. JärjestöStara 2021 aikataulun, kriteerien ja prosessin hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli JärjestöStara 2021 hakulomakkeen ja lomakepohjan.
Hyväksyttiin JärjestöStara 2021 aikataulun, kriteerit ja prosessi. (liite)
Janelaisten toivotaan viestivän JärjestöStaran hausta omille verkostoilleen.
o

Tiedoksi Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.10.2021

Janekon puheenjohtaja kertoi Pohjois-Karjalan järjestöpäivästä. Pohjois-Karjalan järjestöpäivä järjestetään
30.10.2021 verkkototeutuksena. Järjestöpäivän teemana on yhteisöllisyys. Kohderyhmänä on pienet,
vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset/ yhdistystoimijat. Pääkouluttajana tilaisuudessa on Milla Halme.
Tilaisuuden järjestää Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Käytännön järjestelyistä vastaa
koulutustyöryhmä. Lisätietoa järjestöpäivästä tulossa syyskuun aikana.
JANEn koulutustyöryhmän tehtäviin kuuluu erilaisten koulutustilaisuuksien, foorumien ja tapahtumien
järjestäminen. Koulutustyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.9. klo 12. Koulutustyöryhmän toiminnasta
kiinnostuneet tervetuloa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan!

4. Muut asiat
o Henkilötietosuostumus/ P-K maakuntaliitto
Sihteeri esitteli Pohjois-Karjalan maakuntaliiton henkilötietosuostumuslomakkeen (liite), jonka
jokaisen Janelaisen toivotaan täyttävän ja palauttavan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjoiskarjala.fi 15.9.2021 mennessä.
o

Kansanedustajien tapaaminen 3.9.2021
Kansanedustajien tapaaminen 3.9.2021, johon JANEn edustajana osallistuu varapj Sanna Heinonen
ja muita järjestökentän toimijoita. Tapaamisen sisältönä mm. järjestöjen rahoitus,
vaikuttamistoiminta sekä sote-uudistus ja järjestöjen osallisuus. Lisätietoja Elina Pajula, PohjoisKarjalan Sosiaaliturvayhdistys

o

JANEn kokoonpanon täydennys
JANEssa olevien avoimien paikkojen osalta JANEn kokoonpanoa täydennetään puolivuosittain.
Avoimien paikkojen osalta täydennyshaku toteutetaan loppuvuodesta.

o

Toiveita, odotuksia ja ajatuksia JANEn toimintaan
Käytiin keskustelua toiveista, odotuksista ja ajatuksista JANEn toimintaan.
• JANE on tärkeä järjestöjen yhteistyöryhmä ja vaikuttamistoimielin
• Järjestöjen toimintaedellytyksien turvaaminen
• Koronan vaikutuksen järjestöjen toimintaan. Miten kannustetaan ja tuetaan
yhdistystoimijoita, tehdään yhdistystoimintaa näkyväksi ja kiinnostavaksi sekä saadaan
toimijoita taas mukaan toimintaan.
• Tärkeää käsitellä JANEn kokouksessa hyvinvointialue-uudistusta ja sen valmistelua sekä
järjestöjen osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ko. asioissa.
▪ Aihe tulossa 5.10.2021 kokoukseen
• Nuorten mukaan saaminen yhdistysten toimintaan
▪ mm. Kouluyhteistyön kehittäminen
• Nuorten mukaan saaminen JANEn toimintaan.
• Huolehdittava JANEn moniäänisyydestä niin alueellisesti kuin eri teemojen osalta.
•

JANEn kokouskäytännöt:
▪ Esteettömyyden huomioiminen JANEn kokouksissa. Esteettömiä kokoustiloja
Joensuussa ja eri kunnissa.
▪ Teams-osallistumismahdollisuus kokouksissa, vaikka fyysinen kokoontuminen

5. Syksyn kokousajat
o
o

JANE tvk 23.9.2021 klo 13-15
JANE 5.10.2021 klo 9-11

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.09.

