Rääkkylän paikallisJane
Paikka: Rääkkylän Kunnantalo
Aika: 10.1.2017 klo 10:00
Läsnä: Irma Käyhkö, Urho Makkonen, Tommi Sallinen ja Timo Paakkunainen
Muut: Raita Joutsensaari ja Ville Ovaskainen, Rääkkylän kunta
Poissa: : Kaarina Kainulainen, Marjukka Konttinen-Lappalainen, Tarja Musikka
Muistio
1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen
 Raita avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Käytiin esittäytymiskierros, jossa
kerrottiin omasta yhdistystaustasta ja oman järjestön toiminnasta.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 puheenjohtajaksi valittiin Timo Paakkunainen ja varapuheenjohtajaksi Irma Käyhkö
3. Yhdistysagentti, valinta
 yhdistysagenteiksi valittiin Tommi Sallinen ja Tarja Musikka
4. PaikallisJanen nimi, Missio , Visio
Puheenjohtaja esitti, että pohditaan, mikä on paikallisJanen missio ja visio sekä paikallisJanelle
sopivampi nimi keskustelun tuloksena sovittiin




nimeksi tulee Rääkkylän Paja- Rääkkylän PaikallisJane (järjestöasiain neuvottelukunta)
Missiona on: olla järjestöjen aktiovoija, toiminnan kehittäjä ja yhteistyön rakentaja
Visio: tunnetaan Rääkkylän järjestökenttää ja ollaan selvillä niiden toiminnasta ja
tapahtumista. Yhteistoiminta järjestöjen välillä sekä eri sidosryhmiin on lisääntynyt.
Järjestöjen digiosaaminen ja-tietoisuus on parantunut.

5. Toimintatavoista sopiminen
 kokousasiakirjat lähetetään sähköpostilla jäsenille ja varajäsenille. Varajäsenet ovat
tervetulleita halutessaan kokouksiin.
 Tommi selvittää Dropbox-sovelluksen asentamista kaikille jäsenille, jotta tiedostojen
jakaminen olisi helpompaa. Seuraavaan kokouksen omat kannetavat koneet mukaan
asennusta varten!
 Rääkkylän Pajan toimintakausi on 4v ja se alkoi 1.1.2017. Myöhemmin päätetään,
vaihtuvatko kahden toimintavuoden jälkeen pestit varaedustajien kanssa.
6. Seuraavat toimet
 seuraava kokous pidetään ti 14.2 klo *? kunnantalolla. Puheenjohtaja toivoi, että jokainen
miettii etukäteen silloin tehtävää toimintasuunnitelmaa sekä kohdassa 7 olevia
MaakuntaJanen toivomia näkemyksiä ja toiveita.
 perinteinen järjestöpalaveri pidetään ke 25.2 klo 18 ja tulomuuttotilaisuus uusille
rääkkyläläisille ti 31.1 klo 18:00 , mukana Rääkkylän Pajan edustaja

7. Maakunta Janelle näkemyksiä ja toiveita
- minkälaista tukea toivotte paikallisJanelle (ainakaan vielä ei ole rahallisia resursseja)
- koulutustoiveita Rääkkylän yhdistyksille järjestysmieskoulutus ( Tommi S)
- mitä vuoropuhelua toivotte maakuntaJanen ja paikallisJanen välille
- jos valitsette yhdistysagentteja: mitä koulutusta ja tukea toivotte heille
- muita tarpeita ja toiveita

8. Muut asiat, kokouksen päätös
 Kokous päätettiin klo 12:00.
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