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1. Paikallis-Janen taustaa
Alussa Tiina Vlasoff ja Hanna Kääriäinen kertoivat Paikallis-Jane -toiminnasta. Paikallis-Jane on
paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen 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.
Pohjois-Karjalassa toimii Paikallis-Janet Rääkkylässä, Pyhäselässä ja Outokummussa. PaikallisJanet määrittelevät itse omat tehtävänsä. Lisätietoa Paikallis-Jane toiminnasta löytyy nettisivuilta
https://www.jelli.fi/pohjois-karjalan-jarjestoasiain-neuvottelukunta-jane/
Lisäksi Pohjois-Karjalan yhdistyksistä ja niiden toiminnasta löytyy tietoa osoitteesta www.jelli.fi
Siellä on tietoa mm. yhdistyksille järjestettävästä koulutuksesta. Sivustolle kootaan myös tietoja
yhdistysten omista tapahtumista.

2. Heinäveden Paikallis-Janen periaatteet
Päätettiin, että Heinäveden Paikallis-Janen toimintakausi on 2 vuotta. Jane kokoontuu tarvittaessa,
kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa. Jos joku tuntee erityistä kiinnostusta Paikallis-Janen
toimintaan, siihen voi tulla mukaan myös kesken toimikauden. Heinäveden Paikallis-Janelle ei
valittu puheenjohtajaa. Sihteerinä toimii Heinäveden kunnan järjestöyhteyshenkilö matkailusihteeri
Leena Vlasoff. Sihteerin kautta asioita viedään tarvittaessa kuntaan käsiteltäviksi.
.

3. Järjestöyhteistyön ohje
Paikallis-Janen ensimmäinen tehtävä on laatia järjestöyhteistyön ohje. Sihteeri laatii pohjan ja se
hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Järjestötyön ohjeen malli pohjaa JAKE-hankkeeseen.
Ohjeen ovat tehneet ainakin Kontiolahti ja Liperi, joiden nettisivuilta ohje löytyy.

4. Muista asioita
Keskusteltiin mm. seuraavista asioista:
Kulttuuritoimen avustukset
Esitettiin, että kulttuuritoimen avustusten hakua aikaistettaisiin nykyisestä maaliskuusta.
Avustushaku voisi olla vaikka kahdessa osassa eli loppuvuonna alkuvuoden ja kesän tapahtumat
ja 2. haussa loppuvuoden tapahtumat. Sihteeri totesi, että avustuksia ei kuitenkaan makseta ennen
kuin jälkikäteen, joten haun aikaisuttamisella ei ole käytännön merkitystä.
Yhdistysten ja seurojen toiminta-avustuksiin taas tarvitaan tilinpäätös ja toimintakertomus, joten ne
saadaan yleensä vasta maaliskuun lopussa.
Esitettiin, että kunnalla olisi kahdenlaisia avustuksia kulttuuritapahtumille. Isojen tapahtumien
avustukset olisivat suoraan kunnanhallituksen alla ja pienet tapahtumat kulttuuritoimen
avustuksissa. Lisäksi toivottiin, että kunnassa olisi käytössä nk. markkinointiavustus, jos yritys tai
yhdistys lähtee messuille tai myyntitapahtumaan.
Kunnan takaus Leader-hankkeille
Toivottiin, että kunnassa luotaisiin periaatteet yhdistysten Leader-hankkeen alkurahoituksen
myöntämisestä. Ilomantsissa on käytössä ns. puskurilaina yhteisöille hankkeen aloituksen
turvaamiseksi. Laina on 50 % hankeen julkisesta rahoituksesta ilman korkoa ja vakuutta.
Laina maksetaan takaisin kun hankkeen loppurahoitus on saatu.
Sihteeri lupasi selvittää kunnanjohtajan kanssa samanlaista toimintamallia kuin Ilomantsissa.

Yhdistysten välinen yhteistyö
Ehdotettiin, että kaikkien käytössä olisi yhteinen sähköpostilista, whats up-ryhmä tai Facebook.
Päätettiin, että sihteeri luo yhdistyksille suljetun FB-ryhmän. Lisäksi Mikko Keinonen lupasi luoda
Facebookiin Heinäveden talkoopankki –sivun, jolle voi ilmoittautua talkoolaiseksi tai josta voi etsiä
talkoolaisia.
Laivanpassuu -tapahtuma
Irja Sallinen kertoi, että Eläkeliitto toivoo, että kesällä järjestetään taas Laivanpassuu- tapahtuma.
Eläkeliitto on järjestämässä Kerman kanavalle laivan tullessa ohjelmaa ja sen jälkeen
yhteislaulutilaisuuden. Irja toivoi, että muut yhdistykset ja seurat ottaisivat haasteen vastaan ja
järjestäisivät ohjelmaa muualle Heinäveden reitin varren satamiin ja kanaville.
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