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Nurmeksen järjestöilta
Aika

14.3.2019 klo 17.00-19.15

Paikka

Nurmes-talo, käsityöluokka

Esitykset

Järjestöillassa oli puheen vuorot PIKESin matkailukoordinaattori Kati Lipposelta
ja Nurmeksen kaupungin palveluohjaaja Teija Simoselta. He kertoivat 31.8. vietettävästä maakuntapäivästä. Tämän jälkeen Kati ohjasi rahoituksen haussa kiinnostuneita. Kati, Reeta Rönkkö ja muut paikalla olleet kertoivat edellisen vuoden
kokemuksia Maakuntapäivästä.
Todettiin, että nyt on jo ko. viikonlopulle tulossa monia isoja tapahtumia, mutta
viikolla ei vielä ollut juurikaan suunnitelmia. Samana päivänä on myös Luonnonpäivä, jota vietetään myös Nurmeksessa. Ja 30.8. on Potakkajuhlat. Kati pitää
listaa suunnitelmistanne ja auttaa välttämään päällekkäisyydet. Ilmoittakaa Katille suunnitelmianne ja varmistakaa, ettei kaikki tapahdu samaan aikaan.
Teija palautteli mieleen aiempien järjestöiltojen materiaaleja ja käytiin läpi paikalla olleiden yhdistysten kuulumisia. Teija esitteli Nurmeksen kaupungin tarjoamat tukimuodot.
Anni Savolainen kertoi Nurmeskotiyhdistys ry:n tarjoamasta tuesta muille yhdistyksille. Yhdistyksellä on Ystävänpysäkit Keskustan koululla ja Porokylässä. Aukioloaikoina niitä saa käyttää maksutta kaikille avoimeen toimintaan. Ilta-aikaan
tilat ovat pientä korvausta vastaan yhdistysten käytössä esim. kokouksia varten.
Lisäksi Porokylän Ystävänpysäkillä on kahvio ja mahdollisuus ostaa kahvitarjoilu
tilaisuuksiin. Ystävänpysäkin väki hoitaa tilat valmiiksi ja siistii ne käytön jälkeen.
Hoitavat tiskit ja tiedottamista. Heillä on myös omaa toimintaa. Toimii Stean rahoituksella ja keskeisintä on yhteisöllisyys.
Toiminnanjohtaja Satu Lukkarinen kertoi Näre ry:n tuen muodoista. Niistä oma
esite. Myös Näre ry tarjoaa tilojaan muiden yhdistysten käyttöön. Myös kudontaan on mahdollisuus, puutyöpajan käyttöön ja lounasta tarjolla. Voivat siirtotyöllistää väkeään muihin yhdistyksiin. Voimavarat käyttöön -hanke tarjoaa virkistystä ja vapaa-ajantoimintaa, mm. liikuntaryhmän matalalla kynnyksellä.
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä Teija Sivonen kertoi Teija Simosen
kanssa aloitettavasta järjestö-kunta-yhteistyöasiakirjan teosta. Asiakirjaan kootaan tuen muodot ja yhteistyösopimukset, ym. mitä Nurmeksen kaupungin ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön liittyy. P-K Sotun Saara Kokkonen kertoi Tarmohankkeesta, joka toimii myös Nurmeksessa. Tarmo-hanke tukee yhdistyksiä työllistämisessä ja ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja löytämään paikkoja,
joissa voivat osaamistaan kehittää ja hankkia kokemusta.

Yhdistysten kuulumiset

Maaseudun Sivistysliiton Kylähanke on päättymässä, mutta vielä ovat mukana
Nurmeksen yhdistyksille suunnatussa Facebookin tehokkaan käytön koulutuksessa. Kyläturvallisuus koulutuksia on vielä keväällä joitakin ja toivottavasti asiat
jäävät elämään.
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Saramon kylällä on kyläpäivä tulossa ja Martat järjestävät kursseja. Pohtivat
myös Maakuntapäivään mukaan tuloa.
Nurmeksen Näyttämökerho ry on saanut kesän näytösajat suunniteltua Bomban
näyttämölle. Lisäksi tuli muistutus, että Bomban kesäteatteri on myös muiden
käytössä. Kaupungilta saa varattua.
Nurmes-Valtimo Matkaoppaat ry täyttävät 40 vuotta ja järjestävät ainakin jäsenistölle juhlat syksyllä (syntymäpäivä 21.9.). Lisäksi on tulossa Savo-Karjalan aluekokous.
Nurmeksen musiikkiakatemia suunnittelee kesän ohjelmaa, mutta on haasteita
löytää tiloja tapahtumille päällekkäisten tapahtumien ja Nurmes-talon remontin
vuoksi.
Nurmeskotiyhdistys ry oli varannut yhdistyksille yhteisen tori-illan 17.6.2019. Kehitellään siihen yhdessä ohjelmaa. Vappuviikolla on maanantai-iltapäivänä vappuvipinät Keskustan koululla. Joen Severillä on huutava pula ohjaajista torstaiaamupäiville. Pohdittu, voisiko nuoria innostaa esim. atk-tunnin puitteissa tukemaan ikäihmisiä laitteiden käytössä. Pielisen 4H kokeilee juuri Höljäkän Nuorisoseuran kanssa yhteistyössä sitä, että nuoret tukevat mobiililaitteiden käytössä.
Musiikkiyhdistys kertoi, että mieskuoro esiintyy 20.5. Hannikaisen salissa.
Yleensä konsertti on tarjottu äideille, mutta tänä vuonna maksullinen. Keräävät
rahaa, kun lähtevät ensimmäistä kertaa ulkomaille. Mieskuoro järjestää yhteislaulutilaisuuksia ja Jyry Viljola laulattaa mielellään maakuntalauluja.
Savikylän Maamiesseura koki joulun alla järjestämänsä puurotapahtuman hyvänä. Toivottivat siellä viime vuosien uudet savikyläläiset tervetulleiksi. Järjestävät tansseja ja jo toistamiseen naistenpäiväntapahtuman. Raesärkillä avajaiset
25.5.2019. Kesätyöntekijä otetaan Säpinää seuduille -hankerahalla huolehtimaan kirpputorista ja kesäkahviosta. Esitteet myös hankerahalla tulossa. Savikylän Martat täyttävät 100 vuotta huhtikuussa, juhlista ei tietoa. Savikylän kesäpäivät 6.7.2019.
Eläkeliiton Nurmeksen väki järjestää yhteislaulua äitienpäivän tienoille. Perjantainen bingo pysyy suosiossa. Haaveena jotain vaihtelua ja uutta. Oma iltatori tulossa.
Veteraaniyhdistys huolehtii veteraanien auttamisesta. Ovat mukana hautajaisissa ja juhlapäivissä, järjestävät kunniavartiot, joissa usein mukana myös mieslaulajat. Toivottavat kaikki mukaan juhliin.
Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry:llä Haikolan talolla Kohtavaaran polun
ylläpitäminen jatkuu ja esitteen teko on ajankohtainen. Pohtivat, jos järjestäisivät
Maakuntapäivän viikolle opastetun kierroksen.
Lipinlahden nuorisoseuralla on Tuohuspirtin remontointi käynnissä. Järjestävät
tansseja ja discoja. Tervetulijaiset kylälle muuttaneille suunnitteilla. Syksyllä Lipinlahden nuorisoseura täyttää 120 vuotta ja Tuohuspirtti 100 vuotta. Talvelle
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pohdittu teatteria. Kesäteatteria on jo Nurmeksen seudulla paljon, joten ehkä talvi
olisi otollisempi aika.
Pielisen Sulosointu ry:n toiminnassa on uutta kehitteillä. Kesätorin järjestävät lapsille, perheteemalla. Karaoke-kisat tulossa ja karsinnat käynnissä. Yhteistyötä on
Näre ry:n Voimavarat käyttöön –hankkeen kanssa sekä paljon muidenkin yhdistysten kanssa. Ajatus kehitellä jotain Ylikylälle yhdessä kyläyhdistyksen kanssa.
Tiaisenpirtti käyttöön? Kesällä Porokylän torilla laulatusta, ehkä myös Bomballa.
Ovat mukana Rompetorilla 10.-11.6. Uudet lauluvihkot ja kappaleet tulossa.
Muita asioita

Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskukselle tulee vaihtoon nuoria aikuisia, jotka kaipaavat tekemistä ja ohjelmaa myös vapaa-ajalleen. Voivat myös vaihtonsa puitteista tulla vapaaehtoisiksi auttamaan mm. tapahtumiin ja retkille. Voitte ollaan
suoraan yhteydessä koordinaattoriin ekaterina.sysoeva@nurmes.fi tai ilmoittaa
kaikille avoimista tilaisuuksista tai vapaaehtoistyön paikoista Teijalle.
Koulutuksia tulossa, uusina Verohallinnon verkkokoulutukset: 4.4.2019 Tulorekisteristä ja 27.3. yhdistyksen veroilmoituksen täytöstä. Linkit kaupungin sivuilla:
www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo
Siun sote kehittää yhteistyötä yhdistysten kanssa kuntouttavassa työssä. Tule
mukaan Ystävänpysäkille kuulemaan lisää 5.4 klo.13.00-15.00. ” On aika avartaa
katseet ja ryhtyä tekemään asioita yhdessä, sen sijaan että tekisimme jokainen
yksin omalla tahollamme!”
Nurmeksen kaupungin Mökkiposti tarkoitus tehdä tänä kesänä yhdistysteemalla
ja tarjota mahdollisuus ilmoittaa omat tapahtumat kesän ajalta Mökkipostissa. Lisäksi lapsille, nuorille ja perheille lähtee kesäajan esite toukokuun alussa. Näistä
tulee lisää infoa.

Toiveita

Ilmoitelkaa jälleen koulutustoiveita ja järjestöilloille teemapyyntöjä Teijalle!

Kirjannut 18.3.2019
palveluohjaaja Teija Simonen
p. 04010 45723
teija.simonen@nurmes.fi
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