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Järjestöilta 4.9.2018
Ohjelma:
o
o

o
o
o
o

Nurmeksen kaupungin palveluohjaaja Teija Simonen esittäytyy. (Materiaali liitteenä)
Yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön ideointi. (Koonti alla.)
 alustuksena oli, että keskitytään yhteistyön pohtimiseen. Yhdistyksille on kaupungilta jo luvattu
lisää tiloja ja yhteyshenkilö on nimetty, joten aiemmista järjestöilloista näkyi jo kehitystä.
JANE järjestöasianneuvottelukunnan toimintaan tutustuminen. (Materiaali liitteenä)
Jelli-järjestötietopalveluun tutustuminen. (Materiaali liitteenä)
Leader (Materiaali liitteenä)
Jatkosta sopiminen. (Koonti alla)

Yhteistyön ideointi:
Yhteistyössä yhdistykset halusivat järjestää tilaisuuksia, retkiä, tapahtumia, virkistystä ja koulutuksia. Näin
saataisiin jaettua vastuuta, kuluja, kuljettua yhteisillä kyydeillä jne. Tukea kaivattiin lainsäädännöllisiin
asioihin ja sääntöjen laatimiseen yhteistyökuvioissa.
Yhdistykset kaipasivat yhteistä kalenteria ja tiedottamista, jotta jo ajoissa tiedetään, mitä on tulossa. Myös
naapurikuntien kanssa. Näin vältettäisiin päällekkäisyyksiä tapahtumissa. Toivottiin yhdistysten välille
sisäistä kalenteria. Myös haave yhdestä tapahtumakalenterista, jotta ei tarvitsisi syöttää useaan paikkaan
tietoja.
Nuorten tavoittaminen ja jäsenhankinta yhteistyössä oli toiveissa. Pohdittiin yhdistysten jalkautumista
nuokkarille, nuorten työllistämistä ja nettiyhdistysten huomioimista. Nettiyhdistykset toimivat pitkälti netissä ja
nuoret saavat siellä vertaistuen ym. yhdistyksen tarjoaman tuen.
Yhdistykset toivoivat myös yhtenäisyyksien löytämistä ja etsimistä sekä yhdistysten osaamisen valjastamista
muiden yhdistysten käyttöön. Yhdistykset voisivat tehdä yhteisiä esityksiä kaupungin ja Siun soten
palveluihin vaikuttamiseksi. Myös paikallis-JANEa pohdittiin hieman.
Kaivattiin konkreettista tukea pääsylippujen myyntiin, aiemmin oli onnistunut VisitKarelian kautta. Lisäksi
toive oli järjestää ohjelmaa yhdessä mökkiläisille. Myös yhdistysten yhteiset tilat mainittiin ja kaipuu oli
varastotiloille.
Lisäksi toivottiin keskinäistä kehumista, ei kateutta yhdistysten välille.
Yhdistysten resurssit:
Esille toivottiin, mitä eri yhdistykset voivat tarjota. Tilaisuudessa esiin tulleita:












Ylä-Karjalan taideyhdistys ry: tiloja ja välineitä taiteen tekemiseen
Kynsiniemen kylätalo tilaisuuksien (järjestöillat, koulutukset, uudet asukkaat) järjestämiseen
Zonta pystyy järjestämään rahoitusta, jotka suunnattu naisille ja tytöille
Kennelkerho asiantuntijaluentoja, lapsille suunnattua toimintaa perhetapahtumissa, koiranäytöksiä,
koiravaljaat, koiranäyttelyt
Nivelpiirillä asiantuntijaluentoja, esim. kansanparannuksesta
Hengitysyhdistys: PEF- ja häkämittauksia
Omakotitaloyhdistys lämpövuotojen mittauksia, omakotitalkkaritoimintaa
Karaokeyhdistys lauluiltoja
Leijonat: hyväntekeväisyyskohteet
Veteraaniyhdistys: tarjoaa apua kohteissa
Käsityöläiset: työnäytöksiä tilaisuuksissa
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Mobilistit: liikenteen ohjausta, järjestyksen valvontaa – vastikkeellista
Kalamiehet: kalastustarvikkeiden lahjoitusta
Ystävänpysäkiltä: toimintatiloja, tarjoiluja ja viestintää – vastikkeellista
Närekartanon tilat myös muiden käytössä
Luonnonystävät: luonto-opastusta, retkiä, luontoteemainen lapsi- tai rollaattoriparkki
Kylätalot tiloiksi

 Joko korvauksesta tai vaihtokauppana!
Mitä voi itse tehdä:
Pohdittiin, että yhdistykset voivat tiedottaa toistensa ohjelmista omia jäseniään ja esim. uusien asukkaiden
illasta voisi jakaa ilmoituksia omalla asuinalueellaan. Ajateltiin, että voisi kutsua uusia jäseniä mukaan,
järjestää kaikille avoimia tilaisuuksia ja tulla tutustumaan myös toisten yhdistysten toimintaan.
Joillakin oli mahdollisuus tarjota aikaa toisille yhdistyksille, joillain asiantuntemusta ja omat valmiit verkostot
toisten tueksi ja jollain jopa rahavaroja. Virkistyspäiviin voisi jotkut tuottaa ohjelmaa.
Tuli idea nuorten perehdyttämiseksi omaan kaupunkiinsa, nuorille kuljetus esim. Savikylään, Höljäkkään ja
siellä ohjelmaa ja tekemistä. Näin lisää tuntemusta omasta kunnasta. Aiemmin oli tullut ehdotus myös
kiintiöstä vähävaraisille lapsille harrastamiseen, voisiko tämän järjestää yhteistyössä Siun soten kanssa
Ehdotettiin myös matalan kynnyksen toimintaa, jotta yhdistyksiin voisi mennä tutustumaan ilman, että heti
tarvitsee maksaa jäsenmaksua.
Toivottiin, että jaettaisiin onnistuneita kokemuksia muille yhdistyksille. Kaupungin työntekijät voisivat käyttää
työaikaa yhdistysten hyväksi ja yhdistykset voisivat ottaa järjestöilloista vuoron perään vetovastuun. Lisäksi
pohdittiin yhteistä tiedottamista, toivottiin Ylä-Karjalalta yhdistysmyönteisyyttä ilmoitusten jättämiseen ja
aiemmin oli tullut ajatus myös tarvittaessa yhdistysten yhdistämisestä.
Olemassa olevaa yhteistyötä, johon voi liittyä:




Unelmien liikuntapäivä (Sydänyhdistys ja Diabetesyhdistys)
Nurmes siistiksi keväällä (isännöintivastuu vaihtuu)
Raesärkät, Peurajärvi –yhteistyötä

Millaisia konkreettisia toiveita ja tarpeita Teijan työlle?
Teijalta toivottiin järjestöjen tapaamisten koordinointia ja muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön
koordinointia. Järjestöiltoja ehdotettiin olevat esim. neljä kertaa vuodessa eri teemoilla. Järjestöillat voisivat
olla välillä suunnattu esim. metsästysseuroille ja välillä kaikille yhteisillä teemoilla. Tärkeänä nähtiin, että
järjestöilloissa todetaan, mitä on tapahtunut edellisen järjestöillan jälkeen.
Koulutuksia ja ohjausta kaivattiin digiasioihin liittyen, tietosuojasta, avustuksista, jäsenten aktivoinnista,
matkoista, mutta myös kokouskäytännöistä. Koulutusten toivottiin olevan Nurmeksessa. Tukea kaivattiin
tiedottamiseen, arkistojen digitoimiseen ja nuorten rekrytointiin, tapahtumakalenterin (suunnittelu ja
asiakkaille tiedottaminen) ylläpitoa ja tiedottamisen yksinkertaistamista. Muistutettiin tiedottamisesta hyvissä
ajoin. Yhteistyölle toivottiin mahdollisimman kevyttä rakennetta.
Teija huomioita:
Tiedottaminen vie aikaa, mutta se on asia, joka meidän kaikkien on hoidettava itse. Todennäköisesti ei ikinä
ole mahdollista käyttää vain yhtä tiedottamisen väylää: yksi kävijä lukee ilmoitukset lehdestä, toinen somesta
ja kolmas ilmoitustaululta. Muualta tulevat ovat tottuneet etsimään tietoa jotain kautta ja esim. matkaajat
saattavat osata käyttää Menoinfoa, mikä on valtakunnallinen tiedotusväylä.
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Teijan työ vaatii aktiivisuutta yhdistyksiltä. Teija tarvitsee tietoa, mitä yhdistykset kaipaavat, vastauksia
kysymyksiin ja osallistujia tilaisuuksiin. Tyhjästä on hankala luoda palveluja, joten iso kiitos runsaasta
osallistumisesta järjestöiltaan. Samoin yhdistysten väliseen viestintään ajateltu kalenteri vaatii aktiivisuutta
yhdistyksiltä, tietoa on Teijalle lähetettävä.

Sovitut asiat:
-

-

-

uutiskirje yhdistysten välille, ilmoita Teijalle:
o mitä olette suunnittelemassa, voiko muut yhdistykset liittyä omalla toiminnallaan mukaan?
o kaipaatteko apukäsiä tai osaamista?
o muita toiveita ja ajatuksia
sisäinen kalenteri
o sovittuja päiviä tapahtumille, joista ei ole vielä yleinen ilmoittelu käynnistynyt
o sovittuja päiviä tapahtumista, joista on jo tietoa jaettu
järjestöiltoja eri teemoilla
Teija järjestelee koulutuksia
Teijalle voi ilmoittaa, jos yhdistyksen tiedot voidaan viedä Jelliin, muuten on yhdistysten omalla
vastuulla hoitaa tiedot sinne-. Tulevat Jellistä automaattisesti myös kaupungin sivuille.
Teijalle voi ilmoittaa tiloista, välineistä ja osaamisesta, jota yhdistys voi tarjota muiden käyttöön.
Nämäkin tiedot kootaan Jellin sivuille.

Osallistuneet tahot:
-

Eläkeliitto
Hyvärilä/Nuorten kulma
Höljäkän nuorisoseura ry
Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry
LC-Nurmes Pielinen
Lieksan Hengitysyhdistys
Lipinlahden Nuorisoseura
MSL
Saramon kylä
Nurmeksen eläkkeensaajat
Nurmeksen evankelisen opiston ystävät
ry.
Nurmeksen Immanuel-jouludraaman
kannatusyhdistys
Nurmeksen kalamiehet
Nurmeksen kameraseura
Nurmeksen Mobilistit ry
Nurmeksen seudun kennelkerho
Nurmeksen sotaveteraanit
Nurmeksen vanhankauppalan
asukasyhdistys ry
Nurmeksen vanhusneuvosto
Nurmeksen Zonta-kerho
Nurmeskotiyhdistys
Nurmes-Seura
Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry

-

Nurmes-Valtimo Zonta-kerho
Näre ry
Nurmes-Valtimo-matkailuoppaat ry
Pielisen Sulosointu ry
P-KTT ry
Siun sote /ennaltaehkäisevä perhetyö
Siun sote /varhainen tuki
Suomen Nivelyhdistys ry
Tanssikerho Täysikuu ry
Vammaisneuvosto
Vapaa-aikapalvelut, Nurmes
Ylä-Karjalan diabetesyhdistys
Ylä-Karjalan kehitysvammaisten tuki ry
Ylä-Karjalan omaishoitajat ry
Ylä-Karjalan Kuulo ry
Ylä-Karjalan Käsityöläiset ry
Ylä-Karjalan Luonnonystävät ry
Ylä-Karjalan Omakotiyhdistys ry
Ylä-Karjalan Taideyhdistys

