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Järjestöilta 7.5.2019
klo 18-20, Nurmes-talo, käsityöluokka
Mukana: Ylä-Karjalan Omakotiyhdistys ry, Pielisen Sulosointu ry, Nurmes-seura ry, Siun sote – mielenterveysja päihdepalvelut, Ylä-Karjalan Mielenterveysyhdistys ry, Nurmeksen Eläkkeensaajat ry, Nurmeksen Kyykkäseura ry, Ystävänpysäkki/Nurmeskotiyhdistys ry, Näre ry, Nurmes-Valtimo Matkaoppaat ry, Joen Severi ry Nurmes, Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys, Nurmes-Valtimo Sydänyhdistys ry, Evankelisen opiston ystävät ry,
Nurmeksen seudun Reumayhdistys ry, Vanhan kauppalan asukasyhdistys ry, Pielisen Järvipelastajat ry, Pielisen
Pursiseura ry
Teija Sivonen /P-K Sotu















esitteli kyselyä, joka teetettiin alku vuodesta yhdistyksille. Kyselyyn sai vastata sekä paperisena että
sähköisenä. Erityisesti selvitettiin järjestöjen roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä, yksinäisyyden
ehkäisijöinä ja järjestö-kuntayhteistyötä
2 vuoden välein, edellinen kysely oli 2016
vastauksia Nurmeksesta 15, Valtimolta 17
kyselyn sanallisten vastausten analysointi on vasta alussa. Tässä muutamia ajatuksia vastauksista.
Teija esitti huomioita, että kyselyn perusteella ei voi sanoa, että vapaaehtoisten määrä tai jäsenistön
määrä olisi yhdistyksissä laskussa, vaikka tästä asiasta puhutaan paljon
77 % vastanneista oli myös tyytyväisiä tiloihin, jotka ovat yhdistyksellä käytössä, mutta silti yhdistykset
toivovat tiloihin parannusta
Teija esitti kysymyksen, onko yhdistyksen toiminta todella kaikille suunnattua vai sanotaanko näin
vain. Onko esimerkiksi oma kaikille suunnattu toiminta oikeasti sopivaa esim. nuorille.
turvallisuudesta Teija nosti esiin kyliltä tulleen kokemuksen, että turvallisuutta on se, että on joku jolle
soittaa ja kokemus siitä, että pidämme yhdessä huolta kylästämme ja sen tiloista ja toiminnoista
kyselyssä näkyi, että kunnan kanssa tehtävä yhteistyö oli yleensä avustuksia, tiloja ja palvelujen tuottamista kunnalle
o Teijan kysymys: mitä muuta yhteistyö voisi olla?
P-K Sotu nostaa kyselystä esille teemoja (liite, dia 55), joita vievät maakunnassa eteenpäin
o järjestöillat: vastavuoroisia, säännöllisiä, näkyväksi se, miten asiat etenevät
o paikallis-JANE: mm. neuvostojen järjestöedustajien tukena, kunnan edustaja oltava mukana,
kunta voi kysyä paikallis-JANElta kommentteja käsillä oleviin asioihin
o selkeät rahoitus ja tuki käytänteet
o järjestökuntayhteistyön asiakirjat
Järjestökuntayhteistyön asiakirja
o pohjana Tuija Braxin selvitys, joka toi pohjaa maakuntauudista varten

Järjestökuntayhteistyön asiakirja


Tarkoitus koota kaikki tarjolla oleva tieto yhteen, tehdä yhteistyöstä läpinäkyvää, avointa ja tasavertaista

Postiosoite
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes

Sähköposti
etunimi.sukunimi@nurmes.fi
kirjaamo@nurmes.fi

Puhelin
04010 45000 (vaihde)

Y-tunnus
0207669-0

nurmes.fi

Nurmeksen kaupunki
Järjestöyhteistyö






2 (2)

Järjestöilta 7.5.2019

Teija Sivonen ja Teija Simonen esittelivät runkoa ja Nurmeksen Teija kertoi ajatuksiaan, millaisia asioita
on ajatellut asiakirjaan nostaa
Nurmeksen asiakirjan valmistelu lähtee liikkeelle kyselyllä, jonka alustavia kysymyksiä Teija esitteli ja
pyytää nyt kommentteja yhdistyksiltä 12.5.2019 mennessä
kysely liikkeelle toukokuun aikana, työstäminen jatkuu syksyllä -> järjestöilta
Myös Valtimon osuutta yhteistyön asiakirjaan pohdittiin, mutta se valmistellaan sitten, kun kuntaliitos
on toteutunut. Valtimolle ollaan valmistelemassa kohtaamispaikkaa. Infoa liitteissä.

Yhdistysten yhteinen iltatori 17.6.2019



















ohjelmaa klo 13-15 ja klo 17-19.30
ajatuksena esitellä yhdistysten toimintaa uusille ihmisille
o toiminnallisin keinoin! Ei ainoastaan esitteiden jakoa
o ei pönötystä omien kojujen takana vaan yhdessä
usea paikalla ollut yhdistys jo mukana, otetaan lisää mielellään
tehdään näytelmä, joka esittelee yhdistysten toimintaa
o näytelmä sijoittuu Ystävänpysäkille, jossa joku henkilö tutustuu eri yhdistyksiin ja yhdistykset
esittelevät toimintaansa
o Teija kokoaa
Miepä tuo paikalle rentoutumisharjoituksen
Sulosointu huolehtii musiikin, kun muu ohjelma on selvä
Sydänyhdistys tuo mittauspisteen
mukaan Semppilaukkuja?
Omakotiyhdistykseltä jokin työnäytös tms.
valokuvien avulla esille paikkoja, joita hankala tuoda muuten esille (esim. Räesärkät ja Toivon torni)
askartelua – käpylehmiä, ylisukupolvisia toimintoja
olisiko pöydät ympäri toria ja niitä kiertämällä saisi rasteja passiin tai kirjaimia, joista muodostuu sana
– palkinto luvassa kaikki rastit kiertäneelle ja sanan ratkaisseille’
myydäänkö kahvia?
o hyväntekeväisyyteen esim. perheille diakoniatyön kautta
o tai jätetään kahvin, makkaran myynti kokonaan pois ja sen hoitavat paikalla olevat muut tahot,
jotka torilla on muutenkin
kysytään mukaan muitakin, esim. tanssiesityksiä, laulua
kutsutaan mukaan myös Valtimon yhdistyksiä – Valtimon väki kutsui meitä mukaan kesäpäivilleen (12.14.7.)

Seuraava iltatorin suunnittelu kaupungintalolla (Kirkkokatu 14) maanantaina 3.6.2019 klo 17.00.
Yhdistysten hommia nyt:



Teijalle nyt kommentteja tori-illasta ja ideoita näytelmään ym. ohjelmaan.
Kommentteja – mitä kysytään yhdistyksiltä asiakirjaa varten?
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